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... คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความม่ันคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวัน
จะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ทีม่ีความสุจริต

และความมุ่งมันเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ทีเ่ป็น
คุณประโยชน์แทจ้ริงได้สำเร็จ... 

 
(พระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรของ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 ) 
 

... ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึง
บำเหน็จรางวลัหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้

สมบูรณ์เป็นทัง้รางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้
บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง ... 

 
(พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2533 ) 
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คำนำ 
 ตามที ่  เทศบาลตำบลเสนางคน ิคม ได ้ม ีการจ ัดทาแผนปฏิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิต ๔ ปี                   
(พ.ศ. 256๑ - 2564) ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
และเพื ่อให้การปฏิบัติหน้าที ่ราชการของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กร
ภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 
 

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ม ี
มติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 256๑ - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื ่อน
แผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. 256๑ - 2564) ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ในแต่
ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

  ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.  2565 ของเทศบาลตำบล     
เสนางคนิคม จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งใน การขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วย
ความสุจริต เพ่ือเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม ต่อไป 
 

 

      เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

        อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
สภาพทั่วไป 

ลักษณะท่ีตั้ง 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก ได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลใน

วันที่  25  พฤษภาคม  2542 ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีอาณาเขตครอบคลุมบ้านหนองทับม้าหมู่ที่ 1, 3, 
4, 11, 12 และบ้านบก หมู่ที่ 2 และ 14 มีพื้นที่ประมาณ 5.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,187.5 ไร่อยู่
ทางทิศเหนือของจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 23  กิโลเมตร ห่างจาก กทม.ประมาณ 640 กม. โดยมีอาณาเขต
ดังนี้ 

ด้านทิศเหนือ  
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั ้งอยู่ริมถนนไปบ้านไร่สีสุก ฟากเหนือห่างจากศูนย์กลางทางแยกถนน รพช.

หมายเลข 11018 ตอนบ้านนาไร่ใหญ่ – บ้านดอนหวายบรรจบกับถนนไปบ้านหนองคล้าและถนน ไปบ้านไร่สีสุก
ระยะ 1,600 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนนไปบ้านนาโจด ฟากตะวันตก
ห่างจากศูนย์กลาง ถนน รพช. หมายเลข 11018 ตอนบ้านนาไร่ใหญ่ – บ้านดอนหวาย ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
เส้นตั้งฉาก ระยะทาง 600 เมตรจากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช.
หมายเลข 11018 ตอนบ้านนาไร่ใหญ่ - บ้านดอนหวาย ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน
ห้วยม่วง ฝั่งตะวันออก 

        ด้านทิศตะวันออก 
           จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมห้วยม่วงและห้วยบ้าน ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริม
ห้วยบ้าน ฝั่งตะวันออกและริมถนนไปบ้านคึมข่า ฟากใต้ตรงเชิงสะพานข้ามห้วยบ้าน ฝั่งตะวันออก  

        ด้านทิศใต้ 
       จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 5 ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนน รพช. หมายเลข 11018 
ตอนบ้านนาไร่ใหญ่ – บ้านดอนหวาย ฟากเหนือ ตรง กม. 2.800 

        ด้านทิศตะวันตก  

           จากหลักเขตท่ี 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1 ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ
และมีที่ราบสูงลอนลูกคลื่นบางส่วนมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำห้วยบ้านซึ่งจะมีน้ำในฤดูฝน  

ลักษณะภูมิประเทศ 
  โดยทั่วไปเทศบาลตำบลเสนางคนิคมลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเตี้ยๆ เป็นระยะๆ สภาพดิน
เป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ และดินร่วนปนลูกรังไม่ค่อยเหมาะกับการทำการเกษตร ส่านใหญ่ใช้ทำการเกษตร
ตามฤดูกาล เท่านั้น 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นลักษณะร้อนชื้น 
ฤดูร้อน ช่วงระยะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
ฤดูฝน ช่วงระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 
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ฤดูหนาว ช่วงระยะเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 

การเมือง/การปกครอง 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน (8 ชุมชน) อยู่ในเขตเทศบาลตำบล   
เสนางคนิคม ทั้งหมด ได้แก่ 
   หมู่ที ่  1 บ้านหนองทับม้า    จำนวน 275  ครัวเรือน 
   หมู่ที ่  2 บ้านบก    จำนวน 205  ครัวเรือน 
   หมู่ที ่  3 บ้านหนองทับม้า   จำนวน 458  ครัวเรือน 
   หมู่ที ่  4 บ้านหนองทับม้า   จำนวน  244  ครัวเรือน 
   หมู่ที่   11 บ้านหนองทับม้า   จำนวน  373  ครัวเรือน 
   หมู่ที่   12 บ้านหนองทับม้า   จำนวน  207  ครัวเรือน 
   หมู่ที่   14 บ้านบก              จำนวน 206  ครัวเรือน 
 

 แบ่งตามเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต ได้แก่ 
  เขต 1 ประกอบด้วย 
   หมู่ 1   บ้านหนองทับม้า 
   หมู่ 2   บ้านบก 
   หมู่ 12   บ้านหนองทับม้า 
   หมู่ 14    บ้านบก 
  เขต 2 ประกอบด้วย 
   หมู่ 3   บ้านหนองทับม้า 
   หมู่ 4   บ้านหนองทับม้า 
   หมู่ 11   บ้านหนองทับม้า 
ประชากร 
  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ( ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2564) 
ประชากรทั้งหมด 5,709  คน  แยกเป็น   ชาย  2,755 คน   หญิง 2,954  คน      
 

สภาพทางสังคม 

  การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  1    แห่ง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน  1    แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน  1    แห่ง 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ   จำนวน  1    แห่ง 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
             เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอตลอดจนความ
ต้องการของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

“เทศบาลตำบลเสนางคนิคมน่าอยู่   เชิดชูส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิล้ำค่า  ส่งเสริมประเพณีและวิถีประชา  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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พันธกิจของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ครบทุกหมู่บ้าน 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
5. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คง   

อยู่สืบไป 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7. ส่งเสริมการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 

ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็งกฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิด
การทุจริต 

2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมทุจริต
มากยิ่งขึน้ 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตใน
เชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาดในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่ จะมีสภาพความเป็นอยู่ที ่ดีขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่งแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้นๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี ้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั ่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-IT) พบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับ
ที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 
จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั ้งอยู่ใน
พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 
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ติดความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้
การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกี ยรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั ้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3      
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยมวัฒนธรรม สุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยังยืน จังได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที ่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื ่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  
 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพื่อพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลกากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

3. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต        
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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2  
 

รายละเอียดโครงการ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนตอ่การทุจริต 

1.1 การสร้างจติสำนึกแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 การสร้างจิตสำนึกและตะหนักใน การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

2. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 2.1  ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่
ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ
เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และนำ
ระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ
เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการ
ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
             2.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุ
ดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิ มเสีย
ใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสนางคนิคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลกร เพื ่อให้
ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพ่ือการแก้ไขปัญหาการพัฒนางานการ
ปรับปรุง และการทำงานเป็นทีม 
 3. เพื ่อให้ผู ้เข้าอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู ้อื ่น ต่อตนเองและ
สาธารณะ เพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 5. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

3. เป้าหมาย 
 บุคลากรทุกฝ่ายของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา เทศบาลสำนักปลัด        
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการประปาและกองการศึกษา 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม และสถานที่ทัศนศึกษาดูงาน 

5. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
 ๓. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 
 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและสำรวจเส้นทาง สถานที่จัดอบรมฯ 
 ๕. นำคณะเดินเข้ารับการฝึกอบรม ตามสถานที่ วัน เวลาที่กำหนด 
 ๖. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม ก่อนและหลังการดำเนินโครงการ (โดยวิธีกรอกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ) 
 ๗. รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

7. งบประมาณในการดำเนินการ 
 100,000 บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด 
 2. ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนางานการ
ปรับปรุง และการทำงานเป็นทีม 
 3. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเอง และสาธารณะ เพ่ือ
มุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 4. ผู้เข้าอบรมได้สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 5. ผู้เข้ารับการอบรบได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.2 การสร้างจิตสำนึกและตะหนักในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

1. โครงการ : โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

2. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
จากหน่วยงานราชการอื่น การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพื่อ ให้
สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็น
ปัจจัยสำคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่น
เอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ เช่น การเกิดกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

ดังนั ้น เพื ่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเสนางคนิคมให้สามารถปรับตัวให้ทันกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ 
ประกอบกับมีการเปลี ่ยนแปลงตำแหน่ง การเลื ่อนระดับ การโอนย้าย ปรับเปลี ่ยนสายงาน ทำให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายกำลังคน เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้
ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถ
นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของงาน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรของ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ให้มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมใน

การปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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3.๒ เพื่อเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 

3.๓ แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง 
3.๔ สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ กับองค์กรอื่น เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
3.๕ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์มีจิตสำนึกในการกระทำความดีรู้จักการให้
การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4. เป้าหมาย 
 บุคลากรทุกฝ่ายของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้แก่ ฝ่ายบริหารสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการประปาและกองการศึกษาฯ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.๑ อบรมสัมมนา โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เช่น การรับฟังบรรยาย การระดมสมอง    
การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามปัญหาต่างๆ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
 6.๒ ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 6.๓ ประเมินผลโครงการ โดยใช้วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลังจากเข้าร่วม
โครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่

มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

10.2 บุคลากรเทศบาลตำบลเสนางคนิคมมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหาร
จัดการเทศบาลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 

10.๓ มีการแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง 
10.๔ มีเครือข่ายเกิดความสำพันธ์ที่ดี กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มีการเชื่อมสัมพันธไมตรี 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
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10.๕ บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาความพอเพียง 

1.1.3 การสร้างจิตสำนึกและตะหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้นให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งการกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื ่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้นแกเ่จ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเสนางคนิคมจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแกบุ่คลากรในเทศบาลตำบลเสนางคนิคมเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุม ผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลเพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลเสนางคนิคม 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม มีจิตสํานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุง่สู่การเปน็ขา้ราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 
 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด  : พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ : พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

    1.2.2 การสร้างจิตสำนึกและตะหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. โครงการ  : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2. หลักการและเหตุผล  
จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทางเทศบาลตำบลเส
นางคนิคม ได้ร่วมประชุมรับทราบการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ
แนวทางที่ตำบลเสนางคนิคม จะเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่ น โดยนำพระ
ราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทำอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการทำ DNA Fingerprint ในโรงเรียน” การนี้เทศบาลตำบล        
เสนางคนิคม ชุมชน โรงเรียนในตำบลเสนางคนิคม เห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยดำเนิน
กิจกรรมตามศักยภาพความพร้อม และเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลเสนางคนิคม”   
เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเองสู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตำบลเสนางคนิคม และ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ดังนั้น เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จึงได้จัดทำโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชนเพ่ือ
สนองพระราชดำริฯ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น มีฐานข้อมูล
และเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากร

ท้องถิ่นอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์และ
จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ) 

๓. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาตำบลเสนางคนิคม 

๔. เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลเสนางคนิคม” 

4. เป้าหมาย 
 ๑. พื ้นที ่ป่าดอนโอง บ้านบก ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ พื ้นที่
ดำเนินการประมาณ 20 ไร่  
 ๒. ผู้เข้าร่วมดำเนินการกิจกรรม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล
ตำบลเสนางนิคม คณะครูโรงเรียนบ้านบก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนอสม. และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบล
เสนางคนิคมจำนวน ๕๐ คน 
 

5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรม 
          ๑. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
 ๒. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
 ๓. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 ๔. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 ๕. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
 ๖. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขั้นเตรียมการ 
  ๑.๑ จัดทำโครงการ  
  1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ 
  ๑.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินงาน 
 ๒. ขั้นดำเนินการ 
  ๒.๑ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แยกตามกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนด 
  ๒.๒ กำหนดความรับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด 
  ๒.๓ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแต่ละกิจกรรม 
  ๒.4 สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน 
             ๓. ขั้นติดตามประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
  ๓.๑ สรุปผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
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8. สถานที่ดำเนินการ 
 ป่าดอนโอง  บ้านบก ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

9. งบประมาณ 
 36,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. หน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบลเสนางคนิคม และประชาชนตำบลเสนางคนิคม ได้มีกิจกรรมสนอง
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. เกิดการปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐาน 
ทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้วทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา รวมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ) 
 ๓. มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาอำเภอเสนางคนิคม 
 ๔. มีศนูย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

๑2. การติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เป็นผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการสำรวจความพึงพอใจ และ
ติดตามผลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และขยาย
เครือข่ายการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ต่อไป 

1.2.3 การสร้างจิตสำนึกและตะหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ไดท้รงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร 
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น
ให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู ่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอน
ตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
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 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได ้โดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ใหกับผู้มี
รายไดน้อ้ย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 3.2 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายไดใ้ห้กับตนเอง 
 3.3 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป็นสินคาตา่งๆ 
 3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปา้หมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้รว่มโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000  บาท 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ 
 10.2 ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
 10.3 มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจติสำนึกและตะหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 การสร้างจิตสำนึกและตะหนึกในความซื่อสัตย์สุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสนางคนิคม (โครงการค่ายคุณธรรม) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๖) จัดการ ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการ หรือสนับสนุนการ
ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้ าที ่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)     
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกลาว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสนางคนิคม (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญ ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่
คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน
การกระทําใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์สวนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
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6. พื้นที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3  

ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้
เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน
มาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แมว้่าโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไมม่ากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ 
ที่คนทํางานในองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

การจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองคก์รที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 4.2 แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
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6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

     - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
     - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทองถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
     - การบริหารราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองคก์รปกครองสวนท้องถิ่นได้ 
     - ลดขอร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 มาตรการสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกยา้ย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
   พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อ

องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
นําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วน
รว่มของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
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หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อำนาจเจริญ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
          3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
          3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอ้งโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดั 
          3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
          3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เกง่เขา้มาทํางาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดําเนินการ 
1. กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

2. นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
3. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 

4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

         - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 



21 

 

         - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 

         - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
         - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที ่มี

อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้ เทศบาลมีหน้าที่
ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล
นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค์อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ไดร้ับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ าย ที ่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
48 (2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล 
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให้ เป็นไปตามนโยบาย 
และอํานาจหน้าที ่อื ่นตามที ่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที ่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ 

 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื ่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาตอนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบตัิ
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

      มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน  
10.2 ผลลัพธ์ 

      - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับด ี
      - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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โครงการที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ไดใ้ห้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื ่องลําดับต้นๆ ของเรื ่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื ่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการเทศบาล จังหวัดอำนาจเจริญเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
ไดก้ําหนดใหน้ายกเทศมนตรี แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เอง
จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสรางความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ข้าราชการเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการเทศบาลตำบล       

เสนางคนิคมโดยแต่งตั ้งปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคมเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการเทศบาลตำบลเสนางคนิคมที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลเสนางคนิคมโดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการเทศบาลตำบล   
เสนางคนิคมที่รับผิดชอบงานการเจ้าหนาที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการเทศบาลตำบล      
เสนางคนิคมเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที ่ให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตำบล    
เสนางคนิคมรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลเสนางคนิคมพิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการเทศบาลตำบลเสนางคนิคมเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที ่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการขาราชการ เทศบาลตำบลเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของขา้ราชการเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 



24 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 

1. โครงการ :  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

1. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหา

รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
อำนาจหน้าทีแ่ละกฎหมายที่กำหนดไว้ การสร้างความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

ทั้งนี ้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
ทุกโครงการและกิจกรรม 

 

2. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตาม

โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
3.2 เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
 

3. เป้าหมาย 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื ้อ – จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเสนางคนิคม หนังสือราชการ ระบบกระจายเสียงตามสายของหมู่บ้าน 
 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

5. วิธีดำเนินการ 
5.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
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 - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
5.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง

เว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของหมู่บ้าน หนังสือราชการ เป็นต้น 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
10.2 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
10.3 ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงไดม้ีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและ



26 

 

พึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดตอ่ขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่ งใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได ้
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคมและผู้ที่มาติดตอ่ราชการกับเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3   จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์เผยแพรข้อมูลขา่วสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องตา่งๆ พร้อมตัวอยา่งการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั ่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่อง
ในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ ไขวิธ ีการ ขั ้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ ่งขึ ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
           4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด/ทุกกองงาน เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนได ้
   ๑๐.๓  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์  ในด้านการบริการประชาชนผู้มา 
ติดต่อขอรับบริการ 

          ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ ดำเนินงานได้      
 

2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไป ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1  มีการจัดทำแผนภูมิขั ้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี ่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟงัและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคลองกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 

 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที ่ผ่านมา 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคมจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตำบลเสนางคนิคมให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
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 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้ แก่
ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด/ทุกกอง ในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใด ของผู้มีอำนาจในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น     
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื ่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชนสูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคมภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม รองปลัดเทศบาลตำบล            
เสนางคนิคม หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 

 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื ่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั ่งการ แต่ งตั ้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม รองปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม      
รองปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้ง มีกฎหมายอื่น อีกหลายฉบับ ที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรี เอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องวางในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดข้ึนได้ 
  ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจ
ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ ปฏิบัต ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจเป็นรูปธรรม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
            6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
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โครงการที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้อง
ทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปร่วมอยู่กับฝ่าย
บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ าย ที ่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาต อนุมัติ และเกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล 
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที ่ได้รับแต่งตั้งในการสั ่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และ
มีอํานาจหน้าที ่อ ื ่นตามที ่ม ีกฎหมายกําหนดหรือตามที ่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื ่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหนง่หน้าที่ราชการ 



32 

 

4. เป้าหมาย 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล        
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

      มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

      - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับด ี
      - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นชองทางแห่งการทุจริต 

2.4  การเชดิชูเกียรตแิกห่นว่ยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ใหเ้ปน็ที่ประจักษ ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม     

ทําให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม 
สร้างแบบอยางที่ดีแก่คนรุนหลัง เทศบาลตำบลเสนางคนิคมจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ผู้กระทําความดี เพ่ือ
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สงเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพื ่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื ่องจากความดีและคุณธรรม             
เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล
ตำบลเสนางคนิคม ประพฤติ ปฏิบัติตน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ที่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ด ี
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีการคัดเลือก พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จํานวนพนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. โครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องคก์รดีเดน่ ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื ่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื ่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ผู้ที ่ทํา
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลเสนาคนิคม อย่างสม่ำเสมอ เทศบาลตำบล            
เสนางคนิคม จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
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หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์
ให้ก ับเทศบาลที ่ควรได้ร ับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์  เผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็น
คุณคา่ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบล          
เสนางคนิคม 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตำบลเสนางคนิคมตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลเสนาง 
คนิคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดน 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอยา่ง 

6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องคก์รดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดน ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณคา่ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. โครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
    เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแตก่่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข้เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภค
โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืช
สมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่าย ทําให้
ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้
ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และ
ที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวอีกดว้ย 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือ
จากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง  โดยเฉพาะเกษตรกรทีม่ีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวของเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตง่ตั้งให้เป็นวิทยากร ในการบรรยายให้
ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แกเ่กษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน 

4. สถานที่ดำเนินการ   
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

5. วิธีดำเนินการ 
 คัดเลือกบุคคล /ประชาชน ที่ได้ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

9. ตัวช้ีวัด 
 จำนวนประชาชน/บุคคล ผู้ได้รับคัดเลือก   

10. ผลลัพธ์ 
 บุคคลผู้ได้รับคัดเลือก จะเป็นแบบอย่างให้บุคคล/ประชาชนในชุมชน เพื่อดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ

ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเ่ป็นสิ่ง สําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวรวมในการต่อต้านการทุจริตอันจะสงผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้นเพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที ่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

3.2 เพ่ือให้ทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
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 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรในองคก์รปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างสวนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหนว่ยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  
   ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) เทศบาล
ตำบลเสนางคนิคม ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจาหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการการ
ให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี  ได้มอบหมายให้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการ
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ตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับขอทักทวงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามขอทักท้วง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักทวงไปยัง สตง. แล้วแต่ สตง.
ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัย งานนิติการ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้
ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคมุดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม  เพ่ือความโปรงใสและป้องกันการทุจริต  
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลเสนางคนิคม  
 

6. วิธีดําเนินการ 
  ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคมและปฏิบัติตามข้อทักทวงฯตามระเบียบ  
ภายในกําหนด 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลเสนางคนิคม  

10 . ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    10.1 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 10.2 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
     

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ

เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองคก์รที่มีหน้าที่สําคัญ 

ดังนั ้น เทศบาลตำบลเสนางคนิคมจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น        
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม จากหน่วยงานภาครัฐ
และองคก์รอิสระ อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
      - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ 

      คณะทํางาน  LPA จังหวัด 
      - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานัก/ทุกกอง ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณี มีเร่ืองร้องเรียน
กลา่วหาบุคลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดย มิชอบ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดต้ังศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียนร้องทุกข”์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตำบลเสนางคนิคม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับ
เรื่องรอ้งเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
แตง่ตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาลตำบลเสนางคนิคม รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการ
เรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลเสนางคนิคมขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
เรื่องรอ้งเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไดถ้ือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรอ้งเรียนร้องทุกข ์

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

6.2 จัดทําคูม่ือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปราง
ใสและเปน็ธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี ่ยวกับเรื ่องร้ องเรียนของเทศบาลตำบล        
เสนางคนิคม ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนว่ยงาน สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 

 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบล    
เสนางคนิคม ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง 
 
 

มิติที่ 3 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ในทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. โครงการ : กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 14    

และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ และเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เทศบาลตำบลเสนางคนิคมจึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชน
ได้ตรวจดู ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐโดยประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู ค้นคว้า และศึกษา ตลอดจน

เผยแพร่ของมูลข่าวสารของทางราชการ 
3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
6.2 จัดเตรียมแบบฟอร์ม คำร้องสำหรับขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
6.3 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการฯ 
10.2 มีเครื่องมือจากภายนอก และประชาชนที่กำกับความประพฤติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้าราชการ ลูกจ้างให้เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐาน 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงานงบประมาณ การเงิน 
การจัดหา การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที ่กำหยดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 

1. โครงการ : กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 

การบริหารงานภาครัฐจำเป็นต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย โดยเฉพาะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการให้ประชาชนได้ทราบและสามารถเข้าตรวจดู รวมทั้งการสอบถามไปยั งหน่วยงานของรัฐได้ ทั้งนี้การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการถือเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการแสดงความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความศรัทธาของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 
 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีดำเนินการ 
จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการบัญชีรายรับ

รายจ่ายข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการพัสดุ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน การติดประกาศ
ในหมู่บ้านและท่ีทำการเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนเทศบาลตำบลเสนางคนิคมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีโอกาสได้

ตรวจสอบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ก่อให้เกิดความโปร่งใส 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลจ่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. โครงการ : โครงการจัดทำวารสารเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

2. หลักการและเหตุผล     
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรคสาม 

กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงาน
ต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้ให้
ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้มรายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

เพื ่อเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56        
และมาตรา 287 วรรคสาม ประกอบกับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม            
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จึงจัดทำโครงการจัดทำวารสารเทศบาลตำบล           
เสนางคนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นและของรัฐ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
       2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคมให้ 

ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 
3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเผยแพร่ความคิดเห็นความต้องการขอประชาชน 

ในท้องถิ่น ในด้านการบริหาร การพัฒนา และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๔. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างเทศบาลตำบลเสนางคนิคมกับประชาชนและ
รบัฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ของประชาชน 
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4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่วารสารไปยังหน่วยงานราชการอื่นๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนทุกชุมชน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคมให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 1.  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังทุกสำนักทุกกอง 
 4.  แสดงความจำนงส่งบทความ ข้อมูล ภาพถ่าย กิจกรรม โครงการ 
 5.  ดำเนินงานจัดทำวารสาร 

6.  ส่งวารสารเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่นๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนทุกชุมชน เพ่ือเผยแพร
ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ในงานนิทรรศการต่างๆ 
 7.   สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

7.  สถานที่ดำเนินการ 
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

8.  งบประมาณ 
20,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และการบริการสาธารณะของเทศบาลฯ ที่เป็นปัจจุบัน 

 2. ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรม และผลงานก้าวหน้าของเทศบาลฯ ทำให้เกิดความรู้สึกรักในท้องถิ่น
ของตนเอง และให้ความร่วมมือกับเทศบาลฯ ดียิ่งขึ้น 
 3. ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการบริหาร การพัฒนา และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 4. เกิดความใกล้ชิดและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน 
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3.2 การรับฟงัความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยเฉพาะการดําเนินกิจการที ่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)  
2. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 มาตรา 50 การปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ (๑) กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
ซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี โดยจะนำไปสู่กระบวนการการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสำคัญ ต้องสะท้อนความต้องการของประชาชนในรูปแบบแผนงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องในพื้นที่            
เพื่อขับเคลื่อนการประสานแผนงานและงบประมาณในทุกด้าน ลดความซ้ำซ้อนในการนำไปปฏิบัติ และสอดรับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจั ดทำ
งบประมาณรายจ่ายและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ ตาม
หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที ่ อจ 0032/1442 ลงวันที ่ 20  กุมภาพันธ์  2560 เรื ่อง การสนับสนุน
งบประมาณและดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุน
งบประมาณและดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จำนวน 200,000 บาท และหนังสือสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอำเภอเสนางคนิคม ที่ อจ 0023.11/ว066 ลงวันที่  3  มีนาคม  2560 เรื่อง การจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่จะดำเนินการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปกติของ
หน่วยงานหรืองบประมาณจากแหล่งอื่นๆ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานนั้น เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕6๒ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ไม่มีโครงการอุดหนุนจังหวัดอำนาจเจริญตามโครงการ
อำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณท่ีจะดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และโครงการในการบริหารงานในด้านต่างๆ 
ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
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 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบล  
เสนางคนิคม จึงได้จัดทำโครงการประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการตามบริบท 
 3.3 เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.4 เพ่ือการบริหารของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. วิธีดำเนินการ 
 4.1 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
 4.2 คณะกรรมการสน ับสน ุนการจ ัดทำแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น จ ัดทำร ่างแผนพ ัฒนาท ้องถิ่น                  
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้ องถิ่น เพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4.4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.6 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการจัดทำงบประมาณและประสานแผนงานโครงการ 
5. เป้าหมาย 
 ประชาคมระดับตำบลประกอบด้วยประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลตำบลเสนางคนิคมจำนวน 7 หมู่บ้าน 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

9. งบประมาณ 
20,000 บาท   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 ประชาชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
 10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 

11. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมของทุกปี   
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3.2.2 มีชอ่งทางใหป้ระชาชนในท้องถิ่นสามารถรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ไดโ้ดยสะดวก 
 

1. โครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคมเป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจ

หน้าที่ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ให้เกิดความทั่วถึงเสมอภาค ในบางครั้ง
ประชาชนอาจมีความเดือดร้อนในเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเอกชน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐ
เอง ดังนั้น การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งเบาบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนยามทุกข์ร้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทันท่วงที 
3.2 เพ่ือประนีประนอมข้อพิพาทในพ้ืนที่อย่างเข้าถึง เข้าใจ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
6.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
6.3 นำเรื่องนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ในพ้ืนที่ 
10.2 สามารถประนีประนอมได้อย่างเข้าใจบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
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3.3 การสง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 256๒ – 256๕)  
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 มาตรา 50 การปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมู ลข่าวสาร ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ (๑) กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่ง
มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี โดยจะนำไปสู่กระบวนการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมี
ความสำคัญ ต้องสะท้อนความต้องการของประชาชนในรูปแบบแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการประสานแผนงานและงบประมาณในทุกด้าน ลดความซ้ำซ้อนในการนำไปปฏิบัติ และสอดรับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นเครื ่องมือในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตาม
หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0032/1442 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ
และดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนงบประมาณและ
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จำนวน 200,000 บาท และหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเสนางคนิคม ที่ อจ 0023.11/ว066 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่จะดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปกติของหน่วยงานหรือ
งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานนั้น เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕6๒ - 
๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ไม่มีโครงการอุดหนุนจังหวัดอำนาจเจริญตามโครงการอำนาจเจริญ คนดี 
สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่จะ
ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และโครงการในการบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาล
ตำบลเสนางคนิคม 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบล  
เสนางคนิคม จึงได้จัดทำโครงการประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 256๒ – 256๕) ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 256๒ – 256๕)           
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการตามบริบท 
 3.3 เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.4 เพ่ือการบริหารของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. วิธีดำเนินการ 
 4.1 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
 4.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมเหตุผล
และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4.4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปใช้ในการจัดทำงบประมาณและประสานแผนงานโครงการ 

5. เป้าหมาย 
 ประชาคมระดับตำบลประกอบด้วย ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

9. งบประมาณ 
25,000 บาท   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ ่น 4 ปี ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 10.2 ประชาชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
 10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 

11. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
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3.3.2 ดําเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจา้ง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม   

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลเสนางคนิคม   
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับกําหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม นั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บา้น 

5. วิธีการดําเนินการ 
 

 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลเสนางคนิคม  
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับกําหนดให้ภาค
ประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี ่ยวข้องกับเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ในหลายๆ ส่วน เช่น          
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา 
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเพ่ือเรียนรู้ทํา
ความเขา้ใจระเบียบตา่งๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม   
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตำบล            
เสนางคนิคม 
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม   

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลเสนางคนิคม   
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับกําหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม นั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บา้น 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลเสนางคนิคม  
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับกําหนดให้ภาค
ประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลเสนางคนิคมในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา           
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเพ่ือเรียนรู้ทํา
ความเขา้ใจระเบียบตา่งๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 256๕) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตำบล            
เสนางคนิคม 
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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มิติที่ 4 
การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงินแผน 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผูก้ํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทำและรายงานการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเง ินแผ่นดิน ว ่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน             

พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับ
ดูและและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯกำหนด เทศบาลตำบลเสนางคนิคมจึงจัดทำและ
รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดเป็นประจำทุกปี 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน 
3.2 เพ่ือสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแลได้ตรวจสอบ 

4. เป้าหมาย 
ส่วนราชการทุกกอง/ส่วน/ฝ่าย/งาน ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย 
6.2 คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและหน่วยงานย่อย 
6.3 จัดทำรายงาน 
6.4 นำเสนอผู้บริหาร และจัดส่งให้กับผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานราชการ 
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10.2 เพ่ือให้หน่วยงานกลาง (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล) ได้ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบล            

เสนางคนิคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติราชการอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้ 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคมเกี่ยวข้อง 
3.2 เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง

การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.4 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ลดความเสียหาย และความเสี่ยงต่อการดำเนินการที่ผิดระเบียบของทางราชการ 
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10.2 หน่วยงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผูก้ํากับดูแล 
โครงการที่ 1  

1. โครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (หน่วยงานย่อย) 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ
โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีการควบคุมดา้นการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงานอาจเป็นชองทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่ วยงานที่
กําหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  
 เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคมขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มคา่โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือดา้นอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน 
 

4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเสนางคนิคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซ่ึง
จะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนา เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคม เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอ้มูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล           
เสนางคนิคมทราบ 
 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลเทศบาลเสนางคนิคม 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 ๙.1 การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่า 
 ๙.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถว้นและเชื่อถือได้สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๙.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่วางไว้ 
 ๙.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 เสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายในได้ดําเนินการแก้ไข 
 10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 

โครงการที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคม (ระดับองค์กร) 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การปอ้งกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
ด้านความเชื ่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
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การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลภายใน
เวลาที่กําหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม            
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบปอ.3) ให้ทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างป ี
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน          
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสวนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่หรือ
จะตอ้งดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 ๑๐.2 การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 ๑๐.4 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถเนินการได ้

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้  

 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 

๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู ่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที ่รวดเร็ว ถูกต้องประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ กฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืน
ต่อประชาชน 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลเสนางคนิคม  อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคมภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้น
ปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม  

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
- มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ - จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเปน็คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด จากการปฏิบัติจริงเทศบาลตำบลเสนางค
นิคม สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ ้นเพื ่อกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผยโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ตำบลเสนางคนิคม 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวขอ้งกับงบประมาณของเทศบาล ให้เกิดการพัฒนาไดอ้ย่างคุ้มค่า 
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4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจา้ง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป้นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกตอ้ง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม มีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปญัหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.3 การสง่เสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
ที่เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้ดําเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน



60 

 

ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งกับท้องถิ่นด้วยเพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เทศบาลตำบลเสนางคนิคมจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร
พัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลเสนางคนิคม จํานวน 12 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม และ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่ กรณ ี
 ๖.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมหรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที ่
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด  
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของปลัดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม จํานวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้โดยไม่ฝักใฝฝ่ายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไก
สําคัญที่ใช้สําหรับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระแต่
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วน
รว่ม และมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้นเพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบโดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดอี้กท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม จํานวน 12  คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ตอ่ต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมใหม้ีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. โครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชั่น  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้ 
 ๑๐.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับเทศบาล 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. โครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ท่ีตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึกค่านิยมการบูรณาการการสร้างความ
เขม้แข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ ่งเทศบาลตำบล             
เสนางคนิคม มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี และมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  
 ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลายๆ ด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึง
เป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเปน็การเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชน ไดม้ีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ยร่วมกับเทศบาลตำบลเสนางคนิคมในการรวมคิด
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทําร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็นจึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.1 เพ่ือสร้างแกนนําแนวร่วมและเครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๓.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3.๓ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม    
เขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ยด้านการปอ้งกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
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5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

6. วิธีดําเนินงาน 
 ๖.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 ๖.2 จัดทําฐานข้อมูลบุคคลองค์กร ส่วนราชการและองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 
 ๖.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั ้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตำบล          
เสนางคนิคมในการร่วมคิด รว่มพิจารณา รว่มตัดสินใจ รว่มทําและร่วมรับผิดชอบ รว่มตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ๖.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1๐.๑ ทําให้เกิดแกนนําแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๑๐.2 ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 ๑๐.3 ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตำบลเสนางคนิคม
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมาย

เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ 
ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและตะ
หนักแก่บุคลากรทั ้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเม ืองฝ ่ายสภา และฝ ่าย
ประจำ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   1.1.1 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตะหน ักในการปฏิบ ัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที ่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 

   1.1.2 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตะหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 

(1) โครงการพัฒนาศ ักยภาพผ ู ้บร ิหาร 

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

(2) โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม
ผู ้บริหารท้องถิ ่น พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

- โครงการฝึกอบรมจร ิยธรรม คุณธรรม
ผู ้บริหารท้องถิ ่น พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

 
 
 
 
 
 

100,000  
 
 

 10,000 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

100,000  
 
 

 10,000 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

100,000  
 
 

 10,000 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

100,000  
 
 

 10,000 
 
 

10,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตะหนักที่จะไม่กระทำการ
อ ั น เ ป ็ น ก า ร ข ั ด ก ั น แ ห่
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ห ร ื อ ก า ร มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตะหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
   1.2.2 การสร้างจิตสำนึกและ
ตะหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
   1.2.3 การสร้างจิตสำนึกและ
ตะหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1.3 (1) ก ิ จ ก ร รม ให ้ ค ว าม ร ู ้ เ ร ื ่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
 

 - โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
 

36,000  
 

36,000  
 

- 
 
 
 

36,000  

 
36,000  

    

- 
 
 
 

36,000  
 

36,000  
    

- 
 
 
 

36,000  

 
36,000  

    

ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตะหนักแก่เด็กและเยาวชน 
   1.3.1 การสร้างจิตสำนึกและ
ตะหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 
   1.3.2 การสร้างจิตสำนึกและ
ต่อต้านการทุจริต 
 
   1.3.3 การสร้างจิตสำนึกและ
ตะหนักให้มีจิตสาธารณะ 

 
 

- โครงการสร้างภูมคุ้มกันทางสังคม ให้ 
เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง) 
 

 - โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
 

 - โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชน 

 
 

20,000  
 
 

 20,000 
 

 30,000 

 
 

20,000  
 
 

 20,000  
 

 30,000 

 
 

20,000  
 
 

 20,000  
 

 30,000 

 
 

20,000  
 
 

 20,000  
 

 30,000 

 

 

รวม จำนวนโครงการ   8   โครงการ 
รวม 

276,000 
บาท 

รวม 
276,000 

บาท 

รวม 
276,000 

บาท 

รวม 
276,000 

บาท 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. ก า ร บ ร ิ ห า ร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 การแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 
 
   
   
 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ตำแหน่ง/เง ินเด ือน และการ
มอบหมายงาน 

- กิจกรรมการประกาศเจตจำนงต่อต้าน 

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ 

บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 - มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงาน 

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า 

ส่วนราชการ 

- มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ 

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

-    
 
 
 

 -    
 

 -    
 
 

 -    
 

 

-    
 
 
  
-    
 

 -    
 
 

 -    
 

-    
 
 
  
-    
 

 -    
 
 

 -    
 

-    
 
 
 

 -    
 

 -    
 
 

 -    
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
  

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 

 ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 
 
 
 



69 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์ส ินของทางราชการโดย
ยึดถือและปฏิบัติติเป็นไปตาม
กฎหมายระเบ ียบกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
ใช ้บร ิการสาธารณะ/บร ิการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพอใจ
แก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกัน 

และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

- กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง  
 
 
 
 
 

- โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

-    
 
 
 
 
 
  

-    

- 
    
 
 
 
 
 

 -    

-    
 
 
 
 
 
  

-    

-    
 
 
 
 
 
 

-    

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่ ให้ไปเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

  2.3.1 ม ีการจ ัดทำแผนภูมิ
ข ั ้ นตอนและระยะเวลาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ 

ป ร ะ ช า ช น ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ที่
เ ก ี ่ ยวข ้อ ง ในแต ่ ละข ั ้ นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 

- กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

-    

 
 
 
 
 

-   

 
 
 
 
 

-   

 
 
 
 
 

-   
 

 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเน ินการอ ื ่นใดของผ ู ้มี
อำนาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
2.4 ก า ร เ ช ิ ด ช ุ เ ก ี ย ร ต ิ แ ก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการการประพฤตปิฏิบัติตน 

ให้เป็นที่ประจักษ์ 

  2.4.1 ยกย่องเช ิดช ูเก ียรติ
หน ่ วยงาน/บ ุคคลท ี ่ ม ี ความ
ซ ื ่ อส ัตย ์  ส ุจร ิต  ม ีค ุณธรรม 
จริยธรรม 

 

- มาตรการการมอบอำนาจให ้อน ุม ัติ
อน ุญาต ส ั ่ งการ เพ ื ่อลดข ั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 -  ม า ต ร ก า ร ก า ร ม อ บ อ ำ น า จ ข อ ง
นายกเทศมนตรี 
 -  ม า ต ร ก า ร ก า ร ม อ บ อ ำ น า จ ข อ ง
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

 
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน 

/บุคคลที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

-    
 
 

 -    
 
-    
 
 
-    
 

-    
 
 

 -    
 

 -    
 
 
-   

-    
 
 
-    
 

 -    
 
 
-   
 
 

-    
 
 

 -    
 

 -   
 
 
-    

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 ไม่ใช้  

งบประมาณ 

 ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.4.2 ยกย ่องเช ิดช ู เก ียรติ
หน ่วยงาน/บ ุคคลท ี ่ ให ้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

 2.4.3 ยกย ่องเช ิดช ู เก ียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

 2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรให้    
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซ ื ่ อส ัตย ์  ส ุจร ิต  ม ีค ุณธรรม 
จริยธรรมและการบริการราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/ 

บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน 

กิจกรรมของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 
 

 - โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชน 

ผู ้ปฏิบัต ิตามปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- มาตรการจ ัดทำข ้อตกลงการปฏ ิบ ัติ
ราชการ 

-    
 
 

 -    
 
 
 
 

-    

-    
 
 

 -   
 
 
 
 

-     

-    
 
 

 -    
 
 
 
 

-    

-    
 
 

 -   
 
 
 
 

-     

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 

 ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอท่ี
ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 2.5.3 ดำเนินการให้มีจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

- กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

กับหน่วยตรวจสอบ ที่ได้ดำเนินการตาม 

อำนาจหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบควบคุม  
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล 

ตำบลเสนางคนิคม 
 

 -  ม าตรการ ให ้ ค ว ามร ่ วมม ื อกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั ้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
 

- ก ิจกรรมการจ ัดต ั ้ งศูนย ์ร ับเร ื ่ อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

-    
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

-    

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

-    

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

-    

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

-    

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช่
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
 

รวม 
 

 

      จำนวนโครงการ   1   โครงการ 

      จำนวนกิจกรรม    5   กิจกรรม 

      จำนวนมาตรการ   8   มาตรการ 

รวม  -  บาท 
 

 

รวม – บาท 

 
รวม  -บาท รวม – บาท  

 
 

3. การเสริมสร้าง 

บทบาทและการมี 

ส่วนร่วมของภาค 

ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การจ ัดให ้ม ีละเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอำนวยความสะดวกแก่
ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัต ิราชการ
ตามอำนาจหน้าที ่ขององค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่ น ได ้ ทุก
ขั้นตอน 

  3.1.1 จ ัดให ้ม ีศูนย ์ข ้ อมูล
ข ่าวสารตามกฎหมายว ่าด ้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

-    

 
 
 
 
 
 
 

-   

 
 
 
 
 
 
 

-   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

-   

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 

  3.1.2 มีการเผยแพร่ข ้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหา การตำนวณราคากลาง 
การรายงานผลการปฏิบัต ิงาน 
เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ต ้ อ ง เ ผ ย แ พร ่ ใ ห้
ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได ้
 
 
 
 
 

 

- กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สิน 

 

- 

 

- ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

  3 .1 .3  ม ี การป ิ ดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ก า ร ป ฏิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร ท ี ่ เ ป็ น
ประโยชน ์ก ับการม ีส ่วนร ่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน 

  3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ใน
การดำเนินกิจการ ตามอำนาจ 

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นโดยเฉพาะการดำเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป ็นอย ู ่ และส ุขอนาม ัยของ
ประชาชนในท้องถิน่ 
 

 

- กิจกรรมการจัดทำวารสารของเทศบาล 

ตำบลเสนางคนิคม 
-    -   -   

 
 
 
 

 

-   ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 

 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลาและผล
การดำเนินการเกี่ยวกับการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส ่ วนร ่วมบร ิหารก ิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 - กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ 
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

-    
 
 
 
 

-    
 

-   
 
 
 
 

-    
 

-   
 
 
 
 

-    
 
 
 
 
 

 

-   
 
 
 
 

-    
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดทำงบประมาณ 

 3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 
 3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชน
ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ต ร ว จส อบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 

- โครงการประชาคมเพ่ือจัดทำแผน 

พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
- กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
- มาตรการการแต่งตั้งตัวแทนประชาชน 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ 

งานจ้าง 

-    
 
 
-    
 
 
-    
 

- 
 
 
-    
 
 
-    
 

-   
 
 
-    
  
 
-    
 
 

 

-    
 
 
-    
 
 
-    
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้  

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้  

งบประมาณ 

 

 
 

รวม 

 

      จำนวนโครงการ   2   โครงการ 

      จำนวนกิจกรรม   5   กิจกรรม 

      จำนวนมาตรการ   2   มาตรการ 

รวม  
50,000 

 บาท  
 

 

รวม 
50,000 

บาท  
 

 

รวม 
50,000 

บาท  
 

 

รวม 
50,000 

บาท  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค ์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1  การจ ั ดวางระบบและ
รายงานการควบค ุมภาย ใน 
ตามที ่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 

  4.1.1 มีการจัดทำและรายงาน
การจ ัดทำระบบการควบคุม
ภายในให้ผู้กำกับดูแล 

 
 
  4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน โดย
ดำ เน ิ นการ ให ้ ม ี ก า รจ ั ดท ำ
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี ่ยงและรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปร ับปร ุงควบคุมภายในให ้ผู้
กำกับดูแล 

 

 
 
 
 
- กิจกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม 

ประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอ 

ผู้กำกับดูแล  
 - มาตรการการจัดแผนการตรวจสอบ 

ภายในประจำปี 
- กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ 

การควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

 
 - กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ 

การควบคุมภายในระดับองค์กร 

 

 
 
 
 
-    
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 

 

 
 
 
 
-    
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 

 

 
 
 
 
-    
 
 
- 
 
- 
 
 

- 

 

 
 
 
 
-    
 
 
- 
 
- 
 
 

- 

 

 
 
 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้  

งบประมาณ 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

4.2  การสน ับสน ุน ให ้ ภ าค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบ ัต ิหร ื อการบร ิหาร
ราชการตามช่องทางที ่สามารถ
ดำเนินการได ้

  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี ่ยวกับ
การบรรจ ุแต ่งต ั ้ ง  โอน ย ้าย
ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง 

 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล 
การบริหารงบประมาณ การรับ-
การจ่าย และการหาประโยชน์ 
ในทรัพย์สินของทางราชการ 

 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล 
การจัดหาพัสดุ 

 
 
 
 
 
- กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 

ให้ประชาชนทราบ 
 
 
 

 - กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ 

จัดซื้อ - จัดจ้างจากตัวแทนขุมขน 
 
 

 - กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ 

จัดซื้อ - จัดจ้างจากตัวแทนขุมขน 

 
 
 
 
 
-    
 
 
 
 

 -    
 
 

 
-    
 

 
 
 
 
 
-    
 
 
 
 

 -    
 
 

 
-    
 

 

 
 
 
 

 
 
-    
 
 
 
 

 -    
 
 

 
-    
 

 
 
 
 

 
 
-    
 
 
 
 

 -    
 
 

 
-    
 

 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

4.3 การส ่งเสร ิมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

  4.3.1 ส ่งเสร ิมและพ ัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
  4.3.2 ส ่งเสร ิมสมาช ิกสภา
ท ้องถ ิ ่น ให ้ม ีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของ
ฝ ่ายบร ิหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี ่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 

 
 
- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 

ศักยภาพสภาท้องถิ่น 
 
 
  
 

- กิจกรรมส่งเสริมสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท 

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย 

บริหาร 

 

 
 

50,000  
 
 
 
 

 -    
 
 

 
 

50,000  
 
 
 
 

 -    
 
 

 
 

50,000  
 
 
 
 

 -    
 
 

 
 

50,000  
 
 
 
 

 -    
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

มิติ 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
  4.4.1 ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ม ี ก า ร
ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
 

 
 
 
 
- มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดย 

ภาคประชาชน 

 
 - มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 

ด้านการป้องกันการทุจริต 
 
 

 
 
 
 
-    

 
 

 -    
 

 
 
 
 
-    

 
 

 -    
 

 
 
 
 
-    

 
 

 -    
 

 
 
 
 
-    

 
 

 -    
 

 
 
 
 

ไม่ใช้  
งบประมาณ 

 
 ไม่ใช้  

งบประมาณ 

 รวม 
 

      จำนวนโครงการ  -   โครงการ 

      จำนวนกิจกรรม   8   กิจกรรม 

      จำนวนมาตรการ  3  มาตรการ 

รวม  
50,000 

 บาท  
 
 

รวม 
50,000 

บาท  
 
 

รวม 
50,000 

บาท  
 
 

รวม 
50,000 

บาท  
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