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ส่วนที่ 1 บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณการทาบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทาให้คน
ในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาดในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การ

ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผูกที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,853 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(2559) ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู้ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนา
ทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตนาเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา
ประเทศการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตาม
กรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู้การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน

ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยูใ่ นปัจจุบันไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.
2561 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตนแบบด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)เพื่อกาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนอันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3.วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
(1) เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
(4) เพื่อเสริมสร้างและปรับปรับกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทาร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสานึก
รักท้องถิ่นอันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 1.1 สร้างจิตสานึกและความ โครงการ: ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะผู้บริหาร สมาชิก
การทุจริต
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาล
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 1.1.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจ
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่าย
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจา
ความสาคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปฏิบัตหิ น้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต คานึงถึงประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น
และประเทศชาติ
- ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส
และตรวจสอบได้
- ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรืออานาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
300,000

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
300,000

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
300,000

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
300,000

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 1.1 สร้างจิตสานึกและความ โครงการ: ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การทุจริต
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
1.1.2 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
จริยธรรม
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่าย
- กาหนด พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจา
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
มาตรการ: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อการต่อต้านทุจริตของ
เทศบาล
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน
- มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 1.2 สร้างจิตสานึกและความ
การทุจริต
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม: เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
1.2.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- สร้างค่านิยม สังคมคุณธรรมต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
- พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
- ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- ขับเคลื่อนการดาเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจาวัน
- ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
200,000

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
200,000

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
200,000

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 1.3 สร้างจิตสานึกและความ
การทุจริต
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ: ส่งเสริมบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน
(เพื่อโตไปไม่โกง)
1.3.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
- นาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
จิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตในนักเรียน นักศึกษา
โครงการ: รักษ์น้า รักป่า รักแผ่นดิน
๑.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ
- ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสานึกและตระหนักในจิตสาธารณะใน
การรวมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

รวม

จานวน 5 โครงการ
จานวน 1 กิจกรรม
จานวน 1 มาตรการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

330,000

330,000

330,000

330,000

หมาย
เหตุ

มิติ
2. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

กิจกรรม: ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
- ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน
- ผู้บริหารมีการกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
- ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดาเนินการ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน

-

-

-

-

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

มาตรการ: การประเมิน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน
- ดาเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นอย่างดี
- การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่
โปร่งใส
- การได้รับคาสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร
- มีแนวทางการป้องกันการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของ
ผู้บังคับบัญชาให้ทางานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติ

2. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

- มีแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรในกรณีที่ได้รับคาสั่ง/นโยบายที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ
- มีกาหนดแนวทางปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ตาแหน่งที่ชัดเจน
กิจกรรม: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ
- มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตน/พวก
พ้อง
- การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ-จัดจ้าง
- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ– จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณะ
ชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ
มาตรการ: จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

หมาย
เหตุ

ปฏิบัติ โดยให้ความสาคัญดังนี้
มิติ

2. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต้อง
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
- การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
- แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน
- มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กิจกรรม: การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชน
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ สานักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของเทศบาล
- การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

- จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
มิติ
2. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรการ : คาสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน
2.3.2 มีการกระจายอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในเทศบาล
- การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงการใช้อานาจหน้าที่โดยชอบธรรมและ
ถูกกฎหมาย

-

-

-

-

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการดาเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

กิจกรรม: ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

-

-

-

-

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
- ยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
- ยอย่องหน่วยงาน/บุคคลที่มีจิตสาธารณะ
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ยกย่องบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมาย
เหตุ

มิติ
2. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

มาตรการ: ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
- มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้
ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอานวยความสะดวกหรือ
ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอานาจหน้าที่
- มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทนสาหรับตนเอง
และพวกพ้องหรือบุคคลอื่น

-

-

-

-

มาตรการ: จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของ อปท.
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

- รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานกากับดูแล
มิติ
2. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
- มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทาผิดการทุจริต
- มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาผิดการทุจริตที่เหมาะสม
- มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทาผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จานวน 4 กิจกรรม
จานวน 4 มาตรการ
โครงการ: จัดตั้งสถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
- ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
- มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
- มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่
- มีระบบ Call Center ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการทางานของ

รวม
3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

40,000

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

40,000

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

40,000

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

40,000

หมาย
เหตุ

หน่วยงาน
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน

กิจกรรม: การจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการตามช่องทางต่างๆ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
- การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
- การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
- เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
โครงการ: จัดทาเวทีประชาคม
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนิน
กิจการตามอานาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
- จัดประชาคม
- สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ: การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมของเทศบาลตาบลเนินขาม
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

หมาย
เหตุ

โดยสะดวก
มิติ
3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ร้องเรียนการทุจริต
- การประกาศเผยแพร่/ขั้นตอนร้องเรียน
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและแจ้งผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน
- การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วย
ตนเอง
- การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- รายงานสรุปผลดาเนินการเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนรราบ
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี โครงการ: ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทางบประมาณ
- แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
- การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
- การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

10,000

10,000

10,000

10,000

หมาย
เหตุ

3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

- แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
- การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
- การมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ
จานวน 4 โครงการ
จานวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม: จัดทาระบบตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลเนินขาม
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน
- มีผู้ปฏิบัติหน้ารี่ตรวจสอบภายในรี่มีการรางานอย่างเป็นอิสระ
- นาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิดประสิรธิภาพในการ
ป้องกันการรุจริต
- ประชาชนรับรราบผลการตรวจภายในองค์กร

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน

กิจกรรม: จัดทาระบบควบคุมภายใน
4.1.2 มีการจัดราและรายงานการจัดราระบบควบคุมภายใน
- มีระบบควบคุมภายใน
- นาผลการควบคุมภายในไปปรับปรุงให้เกิดประสิรธิภาพในการ
ป้องกันการรุจริต
- เผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้ประชาชนรราบ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

70,000

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

70,000

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

70,000

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

70,000

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

มาตรการ: ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารส่วนบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคล

-

-

-

-

กิจกรรม: ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
งบประมาณ การรับ – จ่ายเงิน และการจัดหาพัสดุ
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ
- ให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ
- จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดาเนินโครงการและการ
ใช้งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและแก่ผู้ที่ร้องขอ
หรือขอดู
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมาย
เหตุ

- ออกประกาศรายงานผลการดาเนินโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนทราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้างและ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ: ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาล
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กาหนด
ไว้
- มีแผนงาน/โครงการสาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ
หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตาม
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา
วิธีการตรวจสอบของสภา รวมรั้งข้อกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งรี่เกี่ยวข้อง
กับสภา
กิจกรรม: การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
300,000

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
300,000

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
300,000

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
300,000

200,000

200,000

200,000

200,000

หมาย
เหตุ

- เผยแพร่หลักการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
- สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต
มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้างและ
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ปรับปรุงกลไกในการ
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
- พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับรุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการรุจริต
จานวน 1 โครงการ
จานวน 4 กิจกรรม
จานวน 1 มาตรการ

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 3
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาล
2. 2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ด้วยสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อ ยู่เสมอ
ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง
หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ และเพื่อให้การบริหารงานองค์กรเพื่อการพัฒนาเป็นไปอย่างทันท้วงที่และถูกต้อง
จึงมีความจาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ก็จะทาให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ การ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้
กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงานส่วนเทศบาล และลูกจ้าง ในการทางานสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติ งานภายใน
องค์กรและพื้นที่ชุมชนตามอานาจหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้วางกรอบการบริหาร
ราชการแผนดิ น แนวใหม่ ความว่ า การบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด
ผลสั มฤทธิ์ ต่อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ความคุ้ ม ค่า ในเชิ ง ภารกิ จแห่ ง รัฐ การลดขั้ น ตอนการ
ปฏิ บั ติง าน การกระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน พร้อมทั้งสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงานส่วนเทศบาล และลูกจ้าง ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
ที่ดีในองค์กร การทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน
การทางาน และเพื่อเป็นการปลดปล่อยพลังความคิดของบุคลากรเทศบาลตาบลเนินขาม ในทุกระดับให้ร่วมกัน
คิดและพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในเทศบาลให้ดีขึ้น เทศบาลตาบลเนินขามจึงให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเทศบาลจึงจัดให้มีการจัดทาโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลขึ้น เพื่อพัฒ นาการปฏิบั ติห น้ าที่ของบุคลากรเทศบาลทุกตาแหน่งให้ มีประสิ ทธิภ าพพร้อมบริการ
ประชาชน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ภารกิ จ หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในสถานการณ์ ปั จจุ บั น ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรับทราบปัญ หา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งเสริมสร้างทักษะและการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ความมีระเบียบ
วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
3.4 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน การดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและไม่คิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเนินขาม
2. สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเนินขาม
3. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตาบลเนินขาม
รวมทั้งสิ้น จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
5.1 สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมเทศบาลตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร
6.2 ติดต่อประสานงานผู้เข้ารับการอบรม
6.3 จัดทาร่างหลักสูตรการอบรม
6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการพัฒนาตนเอง ด้านภารกิจหน้าที่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
วินัย คุณธรรมจริยธรรม และสร้างจิตสานึกในการให้บริการ
6.5 ทดสอบความรู้ก่อน – หลังการอบรม
6.6 ติดตามประเมินผลโครงการอบรม
6.7 รายงานผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมต่อผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560– กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 300,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ

สานักปลัด เทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบและทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้ เข้ารั บ การอบรมได้รับความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานของข้า ราชการ พนั กงาน
ลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ความมีระเบียบวินัยและการ
รักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
10.4 ผู้เข้าอบรมเกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กรและตระหนักถึงความสุจริต ความโปร่ง
ใส่ในองค์กร
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามที่ได้มีการปฏิรู ป ระบบราชการของไทย เพื่อให้การบริห ารงานภาครัฐ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะสนองตอบ ต่อนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้บริการต่อประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและทั่วถึง ซึ่งการบริหารงานภาครัฐควรยึดและใช้หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
อนึ่ง ในการบริหารงานของหน่วยงานราชการนอกจากจะเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แล้วสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้งานประสบผลสาเร็จตามที่หน่วยงานคาดหวังไว้แล้ว ควรสร้างและส่งเสริมให้
พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐมีจิตสานึกในบทบาทหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพให้เหมาะสมข้าราชการไทยยุคใหม่ ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 77 (4) กาหนดให้มีการพัฒนาระบบงาน
ภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ รวมถึงหน่วยงานราชการ
ต้องมีการกาหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน
เทศบาลตาบลเนิ น ขาม ก็เป็ นหน่ว ยงานราชการสั งกัดกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น
มีฐานะเป็นนิติบุคคลเล็งเห็นถึงความสาคัญเกี่ยวกับการสร้างและส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างในองค์กร
มีคุณธรรม จริย ธรรมในการปฏิบั ติงานตามบทบาทของข้าราชการไทยยุคใหม่ เพราะคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมในการปฏิบั ติง านเจ้ า หน้ าที่เ ป็น พื้นฐานส าคัญที่ จะทาให้ ก ารบริห ารงานเกิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานเปิดโอกาส
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนามาปรับปรุงการบริหารงานต่อไป

3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
3.2 เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีจิตสานึกใน
การให้บริการแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
3.3 เพื่อให้เทศบาลตาบลเนินขาม มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับแนวทาง
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเนินขาม
2. สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเนินขาม
3. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตาบลเนินขาม
รวมทั้งสิ้น จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
5.1 สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมเทศบาลตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
6. วิธีดาเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร
ติดต่อประสานงานผู้เข้ารับการอบรม
ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกในการให้บริการ
ทดสอบความรู้ก่อน – หลังการอบรม
ติดตามประเมินผลโครงการอบรม
รายงานผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมต่อผู้บริหาร

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560– กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลเนินขาม
+

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง มีจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่มากขึ้น

2. ประชาชนเกิดความพอใจในการให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้าที่และเกิดความรู้สึกอยากเข้ามา
ติดต่อราชการมากขึ้น
3. การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลเนินขาม มีมาตรฐานในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารงาน
4. พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจนเกิดผลดีต่อองค์กร
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อการต่อต้านทุจริตของ
เทศบาล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยกาหนดตัวชี้วัดให้มีการประชุมหรือแลกเปลี่ ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ นแก่ เจ้ าหน้ าที่ จึ ง มีค วามจ าเป็ นอย่า งยิ่ง ที่บุ คลากรในสั งกั ดจะต้ อ งมี ความรู้ เกี่ ยวกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทาให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้
สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กาหนดให้หน่วยงาน
ดาเนิน การเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน ได้แก่ การประชุมหรือสั มมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลเนินขามซึ่งจึงจาเป็น
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
และจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรเทศบาลตาบลเนินขามได้ตระหนัก
และเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อ
ต่อต้านการทุจริตของเทศบาล เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของเทศบาลตาบลเนินขาม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
องค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายและกระบวนการ ของเทศบาลตาบลเนินขาม
3.๒เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

๓.๓ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๒ เสนอต่อนายกเทศมนตรี
6.3 มีการประกาศใช้มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐.๒ สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
๑๐.๓ มีจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดย
กาหนดให้การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายสาคัญในการ
บริหารงานของรัฐ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2557 กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สาหรับเป็นกลไกในการต่อสู้เพื่อ
เอาชัยชนะปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อสนองความความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเร็ว พร้อมทั้งพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา๑๖ ที่กาหนดให้เทศบาล
ตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองนอกจากนั้นการบริการประชาชนในด้านอื่นๆเช่นด้านข้อมูลข่าวสารงานด้านภาษีต่างๆ และตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ๖(๖) ที่กาหนดให้ประชาชน
ได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางเทศบาลตาบลเนินขามจึงได้มีกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การขอรับทราบปัญหา ความต้องการต่างๆของ
ประชนแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งทางเทศบาลยังให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิ ตสานึกให้ทุกภาค
ส่วนมีความตระหนักถึงจิตสาธารณะ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บริการประชาชนนอกสถานที่ในด้านต่างๆเช่นการรับชาระภาษีบารุงท้องที่และภาษีอื่นๆ
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์งานโครงสร้างพื้นฐานและบริการอื่นๆ
3.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในชุมชน
๓.๓ เพื่อพัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม

6. วิธีดาเนินการ
6.1 การให้บริการประชาชนนอกสถานที่
๖.๒ การประชาสัมพันธ์ และชี้แจงเกี่ยวกับการชาระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
๖.๓ การให้ความรู้ในเรื่องต่อต้านการทุจริตและการปลูกจิตสานึกสาธารณะ
๖.๔ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและตอบข้อซักถามของประชนในพื้นที่
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560– กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด– กองคลัง เทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้ความรู้และตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต
๑๐.๒ ประชนได้รับบริการจากเทศบาล นอกสถานที่ในด้านต่างๆเช่นการรับชาระภาษีบารุงท้องที่
และภาษีอนื่ ๆการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์งานโครงสร้างพื้นฐานและบริการอื่นๆ
๑๐.๓ ประชนมีจิตสานึกสาธารณะ
ลาดับที่ 5

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศจึงเกิดการว่างงานในสังคมเมืองใน
ส่วนสังคมชนบทได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งเกิดจากการเลิกจ้างงาน แรงงาน
ที่ต้องอพยพกลับสู่ภูมิลาเนา แรงงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ในด้านการดารงชีวิตขาดความมั่นคง
ในส่วนภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตต่า รวมถึงความ

แปรปรวนของธรรมชาติ ที่ไม่แน่นอนเหมือนสมัยเก่าก่อน อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทุกปี ปริมาณฝนที่ลดน้อยลง
ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะแห้งแล้งที่ยาวนานขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้คุณภาพ โรคในพืชที่ระบาด
หนักขึ้นอันเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนขึ้น และการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรเช่น ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ใน
ปริมาณที่มากขึ้นทุกวันและไม่มีแนวโน้มที่การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงจะลดลงได้ รวมไปถึงการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเป็นเวลานานด้วย
จากปัญหาดังกล่าวได้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหา โดยได้น้อมนาเอาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวในการส่งเสริมและ
ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และได้มีการส่งเสริมและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ จุดเดียว ทาให้ประชนเข้าใจ
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้และสามารถนากลับไปปฏิบัติได้ทันที จึงจัดทาโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนให้มีความสามารถ
และทักษะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้และสามารถสร้างงานสร้างธุรกิจพัฒนา
อาชีพเกษตรในระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นซึ่งจะเชื่อมโยง
กับการขับเคลื่อนและพัฒนาศั กยภาพของคนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีมาตรฐานและเป็น
รูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นการจัดทาและพัฒนารูปแบบการทาเกษตรชีวภาพ กิจกรรมเสริมรายได้ต่างๆ ในระยะ
ยาวยังสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดการด้านสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ความรู้ทางการเกษตรที่หลากหลาย
อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร
3.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางการทาการเกษตรอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
3.๓ เพื่อบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในระดับพื้นที่ จากหน่วยงานภาครัฐและ
ปราชญ์ชาวบ้าน
3.๔ เพื่อให้เกิดความสามัคคีของเกษตรกรได้เรียนรู้ร่วมกันในการทาเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
๕. พื้นที่ดาเนินการ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ ประชุมชี้แจงโครงการ
6.๒ จัดทาคาของบประมาณ
6.๓ จัดทาแผนการดาเนินงาน
6.๔ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
6.๕ การติดตามรายงานผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 100,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนความรู้ทางการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน
๑๐.๒ เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางการทาการเกษตรอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๓ เกิดรูปแบบบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในระดับพื้นที่ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและปราชญ์ชาวบ้าน
๑๐.๔ ประชาชนได้เรียนรู้ร่วมกันในการทาเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการส่งเสริมบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน
(เพื่อโตไปไม่โกง)
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
สภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้น เป็นเพราะคนในสังคมขาด
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดติดกับกระแสวัตถุนิยม เกิดความหย่อนยานในคุณธรรมและจริย ธรรม โดยเฉพาะในเด็ก
และ เยาวชนเกิดความสับสน ขาดจิตสานึกที่ดี มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจน
ค่านิยมที่ผิด ๆ ซึ่งมีแนวโน้มทาให้สังคมเสื่อมโทรมลง จากปัญหาดังกล่าวแนวทางที่สาคัญในการแก้ไขก็คือ
การศึกษาซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เยาวชนเกิด คุณธรรม จริยธรรมเพราะนอกจากการศึกษาจะเป็น
กระบวนการในการสร้างองค์ความรู้และยังเป็นกระบวนการในการสร้างแนวคิด จิตสานึก และค่านิยมที่ถูกต้อง
ดีงาม ดังนั้น การปลูกฝั งจิ ตส านึ กที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนนั้น ควรเริ่ม สร้างขึ้น ในสถานศึกษาซึ่งหน้าที่ให้
การศึกษาอบรม บ่มนิ สัยที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในการสร้างนิสัยความซื่อสัตย์สุจริตจึงถือเป็นเรื่องสาคัญที่
จะต้อ งให้ การเอาใจใส่ ดู แลไม่น้ อ ยกว่า การทาให้ ผู้ เรี ยนมีค วามรู้และมีลั ก ษณะที่พึงประสงค์ ซึ่ งนอกจาก
หลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ แล้วการจัดกิจกรรมทางการศึกษายังสามารถเป็นอีก หนึ่งแนวทางใน
การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมนการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข คือมีความรักชาติศาสน์กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทางานรักความเป็นไทยและมีจิตใจสาธารณะ
ดังนั้นเทศบาลตาบลเนินขาม จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็ กและ
เยาวชน ในเขตเทศบาลตาบลเนินขามขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดสาหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตาบลเนิ นขาม และเพื่อ ส่งเสริมความซื่อสัตย์ แก่เด็กและเยาวชนการศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมความซื่อตรงเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน
และกิจกรรมการศึกษาให้แก่นักเรียน ได้เรียนรู้และตระหนัก เกิดจิตสานึกในความรักชาติและความซื่อสัตย์
สุจริต โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติ มีจิตสาธารณะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ภายในโรงเรียน และในชุมชน
ตามที่เทศบาลตาบลเนินขามได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก
3.วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม

3.2 เพื่อให้ เด็กนักเรียน หรือสถานศึกษา ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเปี่ยม
ไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดาเนินชีวิต
3.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริต
3.๓ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์ ต่อต้านการ
ทุจริต และตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีการดาเนินการ
6.๑ ดาเนินการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
6.๓ ประสานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
6.๕ ดาเนินการฝึกอบรม
6.๖ ประเมินผลการดาเนินงานโดยการสังเกต สัมภาษณ์ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
10.2 เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึง
ปรารถนา ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
10.3 เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
10.4 มีจิตสานึกมีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ
ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการรักษ์น้า รักป่า รักแผ่นดิน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เนื่องด้วย ปัจจุบันโลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ที่ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดจิตสานึกสาธารณะการอยู่รวมกัน
จะเห็นได้จากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข
ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนระดับประเทศ การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้
เกิดความเหมาะสม
เทศบาลตาบลเนินขามซึ่งเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและสนับสนุนในท้องถิ่นในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อ สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) ที่สงผลให้เกิดภัยแล้งและอุทกภัย และได้ตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกสาธารณะของคน
ในชุมชนให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาโครงการ รักษ์น้า รักป่า รักแผ่น ดิน เพื่อสืบสานพระปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงให้ความสาคัญ
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า ทั้งนี้ทางเทศบาลตาบลเนินขามจึงได้มีการจัดโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชนพร้อมทั้งปลูกจิตสานึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อที่โลกของเราจะได้
น่าอยู่มากขึ้น

3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้าของประเทศและน้อมนาหลักการทรงงานด้าน
อนุรักษ์ป่ามาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมโดยการปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่ป่า
3.2 เพื่อให้แหล่งน้าและพื้นที่ป่าคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถแก้ปัญหา
ความแห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
3.3 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึกสาธารณะให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นรี่ ให้เห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์รรัพยากรป่าไม้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก เยาวชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตาบล
ร่วมกันปลูกต้นไม้
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ป่าไม้ในเขตตาบลเนินขาม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 นาเสนอโครงการ
6.2 แต่ตั้งคณะกรรมการ ดาเนินงาน
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรราบ
6.4 ดาเนินการ ตามโครงการ
6.5 ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานผลการดาเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 20,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้ ตลอดชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
10.2 ราให้เพิ่มพื้นรี่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรี่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ราให้ประชาชนมีจิตสานึกสาธารณะในการดูแลรักษารรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ลาดับที่ 8

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถูกกาหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2864) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการโดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอด
จากการทุจริต ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กาหนดเพื่อส่งเสริมบทบาทและให้ความสาคัญ
กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสมากขึ้น
เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของรัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลเนินขามจึงได้มีการประกาศแสดงเจตจานงในการบริหารงานที่จะบริหารด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก

3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลเนินขามด้วยการกาหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประกาศเจตจานงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
- จัดทาแผนการปฏิบัติงานที่ถูกหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและปราศจากการทุจริต
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสปราศจากการทุจริตของเทศบาลตาบล
เนินขาม
๖.๒ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๖.๓ จัดทาแผนการปฏิบัติงานที่ถูกหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและปราศจากการทุจริต
6.4 ประกาศใช้แผนการปฏิบัติงานที่ถูกหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและปราศจากการทุจริต
6.5 ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่ถูกหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและปราศจากการทุจริต
6.6 รายงานผลการดาเนินงาน
๖.๗ รับประเมินการตรวจสอบจากหน่วยงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีประกาศเจตจานงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสปราศจากการทุจริตของเทศบาล
ตาบลเนินขามอย่างน้อย 1 ฉบับ
๑๐.๒มีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและปราศจากการทุจริตของเทศบาลตาบล
เนินขาม 1 ฉบับ
ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินรี่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเรศไรย เป็นหลักรวมถึง
ข้อเร็จจริงของการรุจริตรี่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยรางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ รี่เอื้อให้
เกิดการรุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรรี่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งรี่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้ารี่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการรุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้ารี่ถึงแม้จะเป็นสิ่งรี่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญรี่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรรี่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการรุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเรศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการรุจริตและ
ปฏิเสธการรุจริตในรุกรูปแบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือรี่มีเนื้อหาการสารวจเกี่ยวกับการดาเนินงานรี่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส การปฏิบัติหน้ารี่ของเจ้าหน้ารี่ของรัฐตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม
ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้ารี่ของรัฐ โดยสารวจรั้งมิติการรับรู้ (Perception- Based) คือ
สารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานภาครัฐ (External Stakeholders)
และเจ้าหน้ารี่ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Stakeholders) และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
– Based) คือ สารวจจากหลักฐานการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ช., ๒๕๕๙ ) เพื่อให้
หน่วยงานรี่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวรางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันรี่ ๕ มกราคม
๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐรุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมรั้งยุรธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการรุจริต ระยะรี่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุรธ์สาคัญในการป้องกัน

การรุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวรางในการป้องกันความเสี่ยงรี่
อาจก่อให้เกิดการรุจริต และสามารถยับยั้งการรุจริตรี่อาจเกิดขึ้นได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
โดยให้ความสาคัญกับการดาเนินงานรี่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการรางานในหน่วยงาน หน่วยงานจะรราบถึงประเด็นในการแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรรี่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากรุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการ
ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อดาเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
๓.๒ เพื่อรับรู้ถึงผลเสียจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร บริจาค หรือประโยชน์
อื่นที่ไม่เป็นธรรมใดแก่เจ้าหน้าที่
3.3 เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติในการทางาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง และการ
มอบหมายงานที่เป็นธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประเมินความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
1) ดาเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี
2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
3) การได้รับคาสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร
4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทางานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่าง
ไม่เหมาะสม
5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งที่ไม่เหมาะสม

6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถานบันเทิงหรือสิ่งอานวยความสะดวก
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่
7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่
8) การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้องหรือบุคคลอื่น
10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ การบริหารงานมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
๑๐.๒ รับรู้ถึงผลเสียจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นธรรมใดแก่เจ้าหน้าที่
10.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่งและการมอบหมายงานเกิดความเป็นธรรมในองค์กร
ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอานาจ
หน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้การสร้างความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วน
ราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชน
คุณภาพวัตถุป ระสงค์ที่จ ะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้นเพื่อให้ การบริห าร
งบประมาณของเทศบาลเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ เ กิ ดประสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ประโยชน์สู ง สุ ด แก่
ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างเพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตาบล
๓.๒ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
3.3 เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ธุรกิจพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ของเทศบาลตาบลเนินขาม ได้แก่ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลตาบลเนินขาม ทางเว็บไซด์ของทางเทศบาลตาบลเนินขาม ทาง Facebook และระบบจัดซื้อ – จัด
จ้าง ของภาครัฐ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
–ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
–ประกาศกาหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลได้แก่ทาง
เว็บไซด์ของเทศบาล ทางFacebook บอร์ดประชาสัมพันธ์ระบบกรมบัญชีกลางจัดซื้อ – จัดจ้าง ของภาครัฐ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
-

8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
10.2 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
10.3 เกิดการจัดซื้อ – จัดจ้างที่เป็นธรรม ปราศจากพวกพ้อง
ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เนื่ องด้ว ยปั จ จุ บั น มีกฎหมายว่า ด้ว ยการอนุญาตจานวนมาก กาหนดให้ การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ดาเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่ วนราชการหลายแห่ง อีก ทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กาหนดระยะเวลา
เอกสาร และหลักฐานที่จาเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ได้กาหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อ นุญาตจะต้อง
จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ
ยื่นคาขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ข ออนุญาต
จะต้ อ งยื่ น มาพร้ อ มกั บ ค าขอ...” โดยมี เ ป้า หมาย เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ประชาชน ลดต้น ทุ น ของ
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ
ดังนั้ น การจั ดทาคู่มือส าหรั บ ประชาชนตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นาหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการสาคัญ
ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้
ประชาชนทราบ แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามี
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเป็นอย่างไรเพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสาคัญ
คือ การคานวณความสะดวกให้แก่ประชาชน

3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ สถานที่
ให้บริการ
๓.๒ เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
๓.๓ เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
๓.๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
3.5 เพื่อให้การบริการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลเนินขาม
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
๖.๒ จัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการในการบริการประชาชน
๖.๓ ทาบัตรคิวจัดลาดับก่อน – หลัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่น
๑๐.๒ ประชาชนทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน และลดเวลาในการมาติดต่อขอรับ
บริการทางราชการ
10.3 ประชาชนได้การบริการที่ยุติธรรมเสมอภาค
ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลเนินขามมีนโยบายที่จะบริหารราชการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี รวมทั้ ง ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารของเทศบาลต าบลเนิ น ขามให้
สอดคล้องกับมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
เพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ดังนั้ น เทศบาลต าบลเนิ น ขามจึ งได้จัดท าโครงการปรับ ปรุงกระบวนการทางาน และลดขั้ นตอน
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
ได้รับความสะดวกในการติดต่อ ดาเนินการ จากทางเจ้าหน้าที่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3.2 จัดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการบริการ
3.3 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทีมาใช้บริการในเทศบาลตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบดาเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้และ

จัดทาแผนปฏิบัติการ
6.2 ประชุม วางกรอบในจัดทาแนวทางปฏิบัติงาน วิธีการ ในการให้บริการประชาชน
6.3 จัดทาแนวทางปฏิบัติงาน วิธีการ ในการให้บริการประชาชน
6.4 ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการให้ประชาชนรับทราบ
6.5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานทาให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากขึ้น
10.2 ประชาชนได้รับการบริการสะดวกรวดเร็ว
10.3 มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบระเบียบชัดเจนขึ้น

ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ คาสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลต าบลเนิ น ขาม เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และหน้าทีต่ ามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลตาบลมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะ การอานวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และหลากหลายทาให้การอนุมัติ อนุ ญาต ซึ่งเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในบางครั้งอาจไม่คล่องตัว การมอบอานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญ าต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสานัก กองและฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และอานาจไม่กระจุกอยู่ที่ตัว
ผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชน ลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารและไม่ ส ร้ า งเงื่ อ นไขขั้ น ตอนที่ มี ค วามยุ่ ง ยาก จึ ง
จาเป็นต้องมีมาตรการ การออกคาสั่งมอบหมายของนายก ปลัดหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตาบลหนองขุ่น
เพื่อให้เกิดความคล่ องตัว และเป็ นการกระจายอานาจในการสั่งการและตัดสินไปไปยังปลั ด เทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาล
3.3 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ

๖.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
10.4 การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเกิดขึ้น
ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
สภาพสังคมในปัจจุบันที่อยู่ด้วยความเร่งรีบและแก่งแย่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมทาให้การมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอยจนเกิดปัญหามากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่ วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมที่มีให้เห็นตามข่าวเกือบทุกวัน ปัญหา
เรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่กาลังเกิดขึ้นเป็นจานวนมากในสังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม

สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคมและคนรุ่นหลังให้สามารถประพฤติปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างได้ เทศบาลตาบล
เนินขาม จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้กระทา
ความดีเพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนเป็ น แบอย่ างเพื่อปลุ กกระแสการสร้างสั งคมแห่ ง ความดีอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากความดีและ
คุณธรรมเป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
ที่คนในสังคมสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆได้แก่ หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ของทางเทศบาล สื่อสังคม (Facebook) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

10.1 จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
10.2 ประชาชนในสังคมให้ความสาคัญกับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
10.3 ประชาชนในสังคมตระหนักถึงการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือส่วนร่วมและ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล ปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร และลักษณะงานของหน่วยงานที่เอื้อให้เกิดการทุจริตดังนั้น วิธี การบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรมาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและการปฏิญาณร่วมกันในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีเครื่องมือและข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สุจริต โปร่งใสไม่เลือก
ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
3.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในองค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
3.3 เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
10.2 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจกรอบและแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะนาไปสู่การปรับปรุงดาเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือน
เป็นภูมิคุ้มกันสาหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นได้ทางานให้บังเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น และทาให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่นในการทางานที่โปร่งใส่สุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทางเทศบาลตาบลเนินขามซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ปัจจุบันใช้
อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตนา
เงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการลงโทษผู้ที่กระทาผิดการทุจริตอย่างเหมาะสม
3.3 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตในเทศบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ตั้งแต่งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
6.2 ประชุม วางแผน ทบทวน และพัฒนาในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564)
6.3 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ให้คณะผู้บริหารรับทราบ
6.4 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
6.5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทางเทศบาลตาบลเนินขามมีแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

10.2 มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาความผิดการทุจริตที่เหมาะสม
10.3 เทศบาลตาบลเนินขามปราศจากการทุจริต
ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการจัดตั้งสถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
กระทรวงมหาดไทยได้ จั ดทาโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด เพื่อกาหนดแนวทางในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้การดาเนินงานตาม
โครงการบังเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ จึงกาหนดมาตรการจังหวัดกาหนดสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคานึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดให้ กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานส่งเสริมการปกครองส่ว นท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท อาศัยอานาจตามประกาศกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 8 ให้ท้องถิ่นจังหวัดมีอานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่กลาง
ที่กาหนดไว้ในข้อ 5 และข้อ 6 และกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสถานที่กลาง โดยพิจารณาถึงความสะดวก
ในการที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับ รู้ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริห ารราชการส่ วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และข้อ 7 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้
สถานที่กลางดาเนินการตามระเบียบฯจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการบริหารงานของสถานที่
กลางดังกล่าว ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดหาแทน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ปกครองส่ ว นท้ องถิ่นเป็นไปด้ ว ยความ
เรี ย บร้ อ ย โดยแนวทางการปฏิ บั ติ ก ารประกาศเผยแพร่ ก ารสอบราคาและประกวดราคาตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 1. กรณีการสอบราคาให้ถือปฏิบัติตามข้อ 34 และ 2. กรณีประกวดราคาให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อ 38 และ 3. กรณีส่งเพื่อเผยแพร่ที่สถานที่กลางศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้ส่งเอกสารตามข้อ 1 หรือ 2 ให้แก่สถานที่กลางศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอาเภอ (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ) และสถานที่กลางศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับจังหวัด (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อใช้สถานที่กลางเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ
3.2 เพื่อใช้สาหรับยื่นและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา
3.3 เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปจะ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินงาน
5.1สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
5.2 เทศบาลตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดตั้งสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอเนินขาม
6.2 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานที่จาเป็นของสถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
6.3 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการสอบราคา
ประกวดราคา
6.4 จัดหาเครื่องอานวยความสะดวกสาธารณูปโภคสาหรับบริการผู้มาติดต่อราชการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
10.2 เพื่อส่งเสริมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.4 เพื่อให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส
ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม การจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการตามช่องทางต่างๆ
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การบริการคือการให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี
ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นผลดีกับองค์กร ดังนั้น ถ้าการบริการดี
ผู้รับบริการเกิดความความประทับใจ ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย Service Mind ถือเป็นหัวใจสาคัญ
ของงานบริการ คนที่ทางานความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ
เมื่อเข้ามารับบริการ โดยคาว่า Service Mind สามารถแยกออกเป็น 11 คา ตามตัวอักษร ได้ดังนี้
“Service หรือ บริการ”
S (smile) แปลว่า ยิ้มแย้ม เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกดีๆ เวลาเข้ามารับบริการ
E (enthusiasm) แปลว่า ความกระตือรือร้น
R (rapidness) แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
V (value)แปลว่ามีคุณค่า ทาอย่างไรให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดและจะทา
อย่างไรจึงจะปรับเปลี่ยนให้การให้บริการของเรามีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
I (impression) แปลว่า ความประทับใจ ทาช่วงเวลาแรกพบให้น่าประทับใจมาก
ที่สุด ดูแลในเรื่องบุคลิก การแต่งกายให้สะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจตั้งแต่แรกพบ

C (Courtesy) แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน ทาให้ผู้ที่พบเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยรู้สึกประทับใจในความอ่อนน้อมถ่อมตน
ดังนั้นทางเทศบาลตาบลเนินขามจึงให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบแล้วร่วมกันช่วยตรวจสอบพร้อมทั้งยังเน้นการบริการชี้แจ้ง
ข้อมูล กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนที่สงสัยหรือไม่เข้าใจให้ได้รับการกระจ่างเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย อย่างทั่วถึง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
๖.๑ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลเนินขาม
6.2 จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ที่ทาการเทศบาลตาบลเนินขาม
6.3 แสดงข้อมูลบทบาทภารกิจ การปฏิบัติราชการ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซด์
ของทางเทศบาลตาบลเนินขาม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง
10.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความทุจริต โปรงใส่ ตรวจสอบได้
ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการจัดทาเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1) การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเอง และตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ
ข้อ 17 การจั ดทาแผนพัฒ นาสามป (๑) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร
รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ดังนั้นกระบวนการ
ประชาคมจึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในระบบท้ องถิ่ น ในด้ า นการน าเสนอแนะแนวทางแก้ ปั ญ หาความต้ อ งการ
ประชาคมให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด โดยกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ซึ่ง เป็น
กระบวนการภาคประชาชนที่มีบทบาทสาคัญในการนาเสนอปัญหาความต้องการและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาในระดับหมู่บ้านตาบล จึงจะเป็นทางไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน
เทศบาลต าบลเนิ น ขาม ได้ จั ด ท าโครงการเวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า นเ นิ น ขาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นตามอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาและเป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลเนินขาม
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมชุมชน
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาและเป็นกรอบแนวทาง
ในการดาเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่ความสาเร็จ
3.3 เพื่อให้มีแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือบริหารการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเนินขาม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้นาชุมชนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชาชนในตาบลเนินขามหมู่ 1 - หมู่ 19
จานวน 950 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศาลาประชาคมภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 19 ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชาคม
5.3 กาหนดประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ
5.4 กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ได้รับข้อมูลปัญหาและความต้องการโดยตรงจากประชาชน
10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการร่วมกัน
10.3 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน

ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมของเทศบาลตาบลเนินขาม
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดารงธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ขึ้น เพื่อทาหน้าที่ในการ
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนและทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ นั้นสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท พิจารณาแล้ว
เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่ อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณเป็ น ของตนเองสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิ ทธิภ าพ
ตลอดจนการให้บริการประชาชน การให้คาปรึกษา การรับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยนาทและศูนย์ดารงธรรม
อาเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดาเนินการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้น
นั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังกล่าว จึงให้จัดตั้งศูนย์ดารงธรรม ขึ้น ที่สานักงานเทศบาลตาบลเนินขาม โดยมีบทบาท
หน้าที่และโครงสร้างการดาเนินงาน ตามผนวกแนบท้ายคาสั่งนี้
3. วัตถุประสงค์
สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
ให้บริการประชาชน การให้คาปรึกษา การรับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยนาทและศูนย์ดารงธรรมอาเภอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
ให้บริการประชาชน การให้คาปรึกษา การรับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยนาทและศูนย์ดารงธรรมอาเภอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐทีต่ ้องการให้เป็นช่องทางบริการให้ประชาชนได้ยื่นข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการให้บริการประชาชน การให้คาปรึกษา การรับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้ตอบสนองให้ตรงจุดหรือความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ประชาชน และช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยนาทและศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
เนินขามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม

6. วิธีดาเนินการ
6.๑ กาหนด - วัน - เวลา - สถานที่
6.๒ ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
6.๓ จัดเตรียมเอกสารประกอบสาหรับแจกประชาชน
6.๔ จัดเตรียมสถานที่
6.๕ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
6.๖ แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
6.7 ประกาศเผยแพร่/กาหนดช่องทาง กระบวนการเรื่องขั้นตอนการร้องเรียน
6.๗ รายงานสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
6.๘ ติดตามและประเมินผลแก้ไขปัญหา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
1. กรณีติดต่อด้วยตนเอง
สามารถติดต่อได้ที่ เทศบาลตาบลเนินขาม ตั้งอยู่ที่ 218 หมู่ 18 ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท 17130
2. กรณีติดต่อผ่านช่องทาง Internet สามารถติดต่อได้ สามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนทางได้
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: nernkham2555@ Hotmail.co.th
3. ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์ : 056-946345
หมายเลขโทรสาร : 056-946346
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเทศบาลตาบลเนินขาม

10. การติดตามประเมินผล
๑1.๑ จากจานวนประชาชนหรือสถิติของประชาชนที่มาใช้บริการ
๑1.๒ ติดตามการให้ความร่วมมือของประชาชนจาก กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สท.,สมาชิก อสม.
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน ตลอดจนการให้บริการ ประชาชน การให้คาปรึกษา การรับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดชัยนาทและศูนย์ดารงธรรมอาเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยไดมีนโยบายปรับเปลี่ยนพัฒนท้องถิ่น ซึ่งเดิมประกอบไปดวยแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เปลี่ยนเปนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวย
การจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกาหนดใหองค
กรปกครองสวนท้องถิ่นจะตองจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลเนินขามจึง
ได้ดาเนินการจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และนามาเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตาบลเนินขามจึงได้จัดให้มีการทาประชาคมในตาบลเพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งนาไปสู่ความเห็นพ้อง
ต้องกัน ลดการขัดแย้ง ส่งผลให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดาเนินการตาม
ภารกิจอันเป็นอานาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) ไว้ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ ฯ
๓.2 เพื่อให้กระบวนการจัดทาแผนชุมชน / หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖
4 ) มีความต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้าซ้อนของโครงการ มี
การบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน
๓.3 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี ให้มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4 เพื่อให้ประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
4 .เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้นาชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลเนินขาม หมู่ 1 - หมู่ 19 จานวน 950 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศาลาประชาคมภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 19 ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.2 ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชาคม
6.3 ตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนและตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6.4 กาหนดประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ
6.5 กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน
6.6 ผู้บริหารเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6.7 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตาบลเนินขามมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) ไว้ใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ ฯ
10.2เทศบาลตาบลเนินขามมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาที่ได้จัดทาไว้แล้วสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

10.3 ได้รับข้อมูลปัญหาและความต้องการโดยตรงจากประชาชน
10.4ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม จัดทาระบบตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลเนินขาม
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลเนินขาม
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบี ยบ และกฎหมายที่กาหนดโดย
ฝ่ายผู้บริ หารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุป ระสงค์ของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกาหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มี
ขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น
การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จะทาให้ การปฏิบัติงาน ของเทศบาลตาบลเนินขาม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ
นอกจากนี้ การจั ด ท าแผนการตรวจสอบภายในยั ง เป็ น การด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
๒.๓ เพื่อสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
1) สานักปลัด
๒) กองคลัง
๓) กองช่าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนและเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ให้ส่งสาเนาแผนดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
อนุมัติ
6.2 แจ้งหน่วยรับตรวจเทศบาลตาบลเนินขาม ปรับปรุงคาสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายในและคณะทางานติดตามประเมินผลระบบตรวจสอบภายในภายในหน่วยรับตรวจให้เป็นปัจจุบัน
6.3 ดาเนินการออกตรวจปฏิบัติการตามแผนการตรวจสอบภายในโดยรายงานผลการปฏิบัติการตรวจ
ของหน่วยรับตรวจให้ผู้บริหารทราบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุก 2 เดือนหรือกรณีที่ตรวจพบเป็น
เรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการตรวจสอบทันที
6.4 รายงานผลตรวจสอบภายในให้ทางคณะผู้บริหาร สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และประชาชน
ได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

สานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุง ป้องกันการทุจริต
10.2 เทศบาลตาบลเนินขามมีผลการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ
ทางด้านการเงินการบัญชีและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
10.3 ให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคาสั่งมติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
10.4 หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขกา
บริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมจัดทาระบบควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544
กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุดปี งบประมาณ (ภายในวันที่
30 ธันวาคมของทุกปี) การจัดทาระบบควบคุมภายในองค์กรภาครัฐ จึงเป็นแนวทาง กระบวนการสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งด้านประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดาเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้อ งกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายหรือ
การทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงินและรายงานที่มิใช่การเงินตลอดจนถึงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
ดังนั้ น ทางเทศบาลตาบลเนิ น ขามจึ งได้จั ดทาระบบควบคุมภายในเทศบาลเพื่ อที่ต้อ งการให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน ป้องกันการทุจริตในองค์กร และส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายใน
๓. วัตถุประสงค์
3.1 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีก ารตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสมโดยคานึงถึงประสิทธิภ าพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลเนินขาม
3.3 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
1) สานักปลัด
๒) กองคลัง
๓) กองช่าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในให้มีความชัดเจน ครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารกากับดูแลสั่งการให้ปรับปรุงระบบความคุมภายในใหม่
6.2 เมื่อปรับปรุงคาสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทางานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในภายในหน่ว ยรั บ ตรวจให้ เป็นปัจจุบัน ให้ มีการปรับปรุง การแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 ของเทศบาลตาบลเนินขามให้ เป็น
ปัจจุบัน
6.3 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในที่ได้กาหนดไว้รายงานผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้า
สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

10.1 หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
10.2 เทศบาลตาบลเนินขามมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตได้
ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารส่วนบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็ นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่ าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆการวางนโยบายการวางแผนการวางระเบียบและข้ อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่ วยงานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ การบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ถือเป็นการปรับเปลี่ยนบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญและความโปร่งใสในการปรับเปลี่ยน
เทศบาลตาบลเนินขาม จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกากับดูแล
การบริหารงานบุคคลโดยพิจารณาจากประเด็นการบริห ารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้งการโอนย้ายการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหนังสือ
สั่งการโดยเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลเนินขาม เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบกากับดูแลการบริหารงานบุคคลให้ เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบกากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอนย้าย
3.3 เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารบุคคลที่เป็นระบบและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม

6. วิธีดาเนินการ
- การสรรหาการบรรจุแต่ งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานอื่นรวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนภายในตาบลทราบ
- มีการประชาสัมพันธ์ การติดประกาศ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ของเทศบาลตาบลเนินขาม
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการรวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลตาบล
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่ งตั้งเทศบาลตาบลเนินขาม จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลตาบลเนินขามรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุการ
โอนย้ายของเทศบาลตาบลหนองขุ่น และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผย
10.2 การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างมีความโปร่งใสและเป็นธรรม

ลาดับที่ 25

1. ชื่อโครงการ/กิจ กรรม/มาตรการ: กิจกรรม ส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่ว นร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
งบประมาณ การรับ – จ่ายเงิน และการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่ง การตลอดจนมติ
คณะรั ฐ มนตรี วิ ธี ก ารทางานต้ อ งอยู่ ใ นกรอบและต้ อ งมี ร ะบบการบริ ก ารที่ร วดเร็ ว ถูก ต้ อ งประชาชนหรื อ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริ การด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการ
บริ ห ารการเงิน การคลั งเกิดความโปร่ งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่โ ปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ร ายงานการเงิน จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 การบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆตามระเบียบที่เกี่ ยวข้องโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
เทศบาลตาบลเนินขามภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีและจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด กองคลัง เทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
ต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียต่อท้องถิ่นและยังส่งผลต่อประเทศชาติ ทาง
รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐต่างให้ความสาคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แต่การจะแก้ปัญหาการ
ทุจริตได้นั้นไม่ใช่แค่การป้องกันจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว ทางภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมต้องเข้า
มาช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการทุจริต โดยที่ ทุกภาคส่วนในสังคมจาเป็นต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไข
จัดการปัญหาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการ
ทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
3.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาสังคม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตาบลเนินขาม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลเนินขาม

6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณที่มีการสัญจรไปมาของประชาชน
6.3 ป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทั้ง 19 หมู่บ้านในเทศบาลตาบลเนินขาม
6.4 จัดการประชุมร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต
6.5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 20๐,๐๐๐บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลเนินขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
10.2 มีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ครบทั้ง 19 หมู่บ้าน
10.3 มีเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการทุจริต

