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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป  
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เทศบาลตําบลเนินฆอ 
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลเนินฆอ 

เรื่อง    ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ของเทศบาลตําบลเนินฆอ   

--------------------------------------------- 
 

ตาม ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ  
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และไดใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
และแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประกอบกับ สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

บัดนี้ เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดจัดทําแผนปองกันการทุจริต  3 ป ( พ.ศ. 256 2 – 2564 ) 
ของเทศบาลตําบลเนินฆอ เสร็จเรียบรอยแลว โดยผานความเห็นชอบจากคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) ของเทศบาลตําบลเนินฆอ  

เพ่ือใหถือปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560–2564) เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงขอประกาศใชแผนปองกันการทุจริต 3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ของเทศบาลตําบลเนินฆอ ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ    ณ   วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
        

(นายกฤษฎา ดวงแกว) 
นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ 

 



คํานํา 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เปนกรอบการประเมินคุณธรรมและโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนา  การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึน  อยางตอเนื่องทํา ใหเกิดความ
เสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ  การเมือง การปกครองและการบริหาร
ราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญ  ท่ีหนวยงานในภาครัฐซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ  แขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียม ท่ีจะตองประสาน
ความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  เพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและการ
พัฒนาคนควบคูไปพรอมๆกัน  โดยการปลูกฝง  ความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ  
ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควร  และมีคุณคา ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. 
ไดมีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกสวนราชการ
และหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ัน  
มิใหเกิดการทุจริตได เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม  

สํานักปลัด เทศบาลตําบล เนินฆอ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป  (พ.ศ.  
2562 – 2564) ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของเทศบาลตําบล เนินฆอ ใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว และเปนการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง คสช.ท่ี 69/2557  เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงเปนนโยบายระดับชาติดวย เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย  
ใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” 

 

 

งานนิติการ สํานักปลัด 

เทศบาลตําบลเนินฆอ 

 



สารบัญ 
            หนา   

คํานํา 

สวนท่ี 1 บทนํา          1-10  

- การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

- หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  

- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

- เปาหมาย 

- ประโยชนของการจัดทําแผน  

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต        11-15 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 3 ป  

(พ.ศ.2562-2564) 

สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   16-140 
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ส วนท่ี 1  

บทนํา 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามปเทศบาลตําบลเนินฆอ  

(พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู
การปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยกําหนดใหหนวยงาน
ภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพ่ือยกระดับของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวา
รอยละ 50 ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานภาครัฐในปจจุบัน นับเปนปญหาท่ีรุนแรงและมี
แนวโนมท่ีจะพัฒนารูปแบบใหมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสงผลกระทบและยังทําลายท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม  
การเมืองและวัฒนธรรมอันดีงามชาติ ตลอดท้ังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน  การจัดทํา
แผนพัฒนาสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสี่ปซ่ึงเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางในการบริหารงานของ
ผูบริหารทองถ่ิน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม  

เทศบาลตําบล เนินฆอ  ไดตระหนักและเล็งเห็นความจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานภาครัฐจะตองเรง
ดําเนินการปองกัน การแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใหหมดสิ้นไป ดวยการสรางระบบการปองกันและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน  จึงเปน
ท่ีมาของ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามปเทศบาลตําบลเนินฆอ (พ.ศ.2562-2564) โดยมีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )  และนโยบาย
ของรัฐบาล  เพ่ือใหการปฏิบัติงานในการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บังเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม 

 
     1. การว ิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจร ิตในเทศบาลตําบลเนินฆอ 
 

ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห  ค ว า ม เ ส ี่ย ง ใ น ก า ร เ ก  ิด ก า ร ท ุจ ร  ิต ใ น เ ท ศ บ า ล ต ํา บ ล เน ิน ฆ อ  ม ีวัตถ ุประสงคเพ่ือตองการบงชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนการทุจริตท่ีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แม วาโดยหลักการแล วการกระจายอํานาจมีว ัต ถ  ุป ร ะ ส ง ค ส ํา ค ัญ
เ พ ื่อ ใ ห บ ร ิก า ร ต า ง ๆข อ ง ร ัฐ ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ต  อ ค ว า ม ต  อ ง ก า ร ข อ ง ช  ุม ช น ม า ก ข ึ้น  มีประสิทธ ิภาพมากข้ึนแต ในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจร ิตในท องถ่ินเพ่ิมมากย ิ่งข้ึนเช นเดียวก ัน 
 

ล ัก ษ ณ ะ ก า ร ท ุจ ร  ิต ใ น ส ว น ข อ ง เท ศ บ า ล ต ํา บ ล เน ิน ฆ อ  จําแนกเป ็น 7 ประเภท ดังน ี้ 

1) การทุจริตด านงบประมาณ การทําบ ัญชี การจัดซ้ือจ ัดจาง และการเง ินการคลัง สวนใหญเก ิดจากการ
ละเลยของเทศบาลตําบลเนินฆอ 
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2) สภาพหร ือป ัญหาท่ีเกิดจากตัวบ ุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหร ือลักษณะป ัญหาของการทุจร ิตท่ีเก ิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด คุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหร ือลักษณะป ัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหร ือลักษณะป ัญหาของการทุจร ิตท่ีเก ิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7) ส ภ า พ ห ร  ือ ล ัก ษ ณ ะ ป  ัญ ห า ข อ ง ก า ร ท ุจ ร  ิต ท ี่เ ก  ิด จ า ก อ ํา น า จ  บารมี และอ ิทธิพลท องถ่ิน 

 
 

สาเหต ุและปจจ ัยท ี่นําไปสูการท ุจร ิตของเทศบาลตําบลเนินฆอ สามารถสรุปเปนประเด็นได ดังน ี้ 
1) “โอกาส” แม วาในป ัจจ ุบ ันม ีหน วยงาน และกฎห มายท ี่เก่ีย วของกับการปองกันแล ะปราบปราม     

การทุจริตแตพบวา ย ัง ค ง ม  ีช  อ ง ว า ง ท ี่ท ํา ใ ห เ ก ิด โ อ ก า ส ข อ ง ก า ร ท ุจ ร  ิต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจ ากการ 
บ ังคับใช กฎหมายท ี่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหน าท ี่โดยเฉพาะขาราชการ 
ระดับสูงก็เป ็นอีกโอกาสหน ึ งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) “ส่ิงจ ูงใจ” เ ป น ท  ี่ย อ ม ร ับ ว า ส ภ า ว ะ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ ท ี่ม ุง เ น น เ ร ื่อ ง ข อ ง ว ัต ถ  ุน ิย ม  สังคมทุนนิยมทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเน  นท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมท ุจร ิตมากยิ่งข้ึน 

3) “การ ขาดกลไกในก ารตรวจส อบคว ามโปรงใส” การท ุจร  ิตใน ป ัจจ ุบ ันม ีรูปแ บบท  ี่ซับซ อน ข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเช  ิงนโย บายท ี่ทํา ใหก ารทุจริตกลายเ ป ็นความ ชอบธรรม ในสายต าของ
ประชาชน ข า ด ก ล ไ ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ท  ี่ม  ีป ร ะ ส ิท ธ  ิภ า พ  ดังนั้นจ  ึงเปนการยากท ี่จะเขาไป
ตรวจสอบการท ุจร ิตของบุคคลเหลานี้ 

4) “การผูกขาด ” ใ น บ า ง ก ร ณ ีก า ร ด ํา เ น ิน ก า ร ข อ ง ภ า ค ร ัฐ  ได แก การจ ัดซ้ือ-จัดจ าง เป ็นเรื่อ งของการ
ผ ูกขาด  ด ัง น ั้น จ  ึง ม ีค ว า ม เ ก  ี่ย ว ข อ ง เ ป น ห ว ง โ ซ  ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ท า ง ธ ุร ก  ิจ  ในบางครั้งพบ บริษัทมีการให 
ส ิน บ น แ ก  เ จ  า ห น  า ท  ี่เ พ ื่อ ใ ห  ต น เ อ ง ไ ด ร ั บ ส ิท ธ  ิใ น ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ภ า ค ร ัฐ  รูปแบบของการ
ผ ูกขาด ได แก การผ ูกขาดในโครงการกอสร างและโครงสร างพ ื้นฐานภาครัฐ 

5) “การไดรับค าตอบแทนท ี่ไมเหมาะสม” รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถ ือเปนป  ัจ จ  ัย ห น ึ่ง
ท  ี่ท ํา ใ ห ข  า ร า ช ก า ร ม  ีพ ฤ ต กิ ร ร ม ก า ร ท  ุจ ร  ิต  เพราะความต องการท่ีจะมีสภาพความเป ็นอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหน าท ี่ต องแสวงหาช องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) “การขาดจร ิยธรรม คุณธรรม” ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจร  ิตเป ็นคุณธรรมท่ีไดรับการเน น เ ป  ็น
พ ิเ ศ ษ ถ  ือ ว  า เ ป  ็น เ ค ร ื่อ ง ว ัด ค ว า ม ด ีข อ ง ค น  แต ในป ัจจ ุบ ัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงก ล ัว
บาปนอยลง  และมีคว ามเห็นแกตัวม ากย ิ่งข้ึน มองแตประโยชนส วนตนเ ป ็นท่ีตั้ งมากกวาท ี่จะยึด 
ผลประโยชนส วนรวม 

7) “มีคาน ิยมท ี่ผ ิด” ป จ จ ุบ ัน ค  า น ิย ม ข อ ง ส ัง ค ม ไ ด เ ป ล ี่ย น จ า ก ย ก ย  อ ง ค น ด ี คนท่ีม ีความซ่ือสัตย สุจร  ิตเป ็น
ยกยองคนท่ีมีเง ิน คนท่ีเป ็นเศรษฐ ี มหาเศรษฐ ี ค น ท  ี่ม  ีต ํา แ ห น  ง ห น  า ท  ี่ก า ร ง า น ส ูง  ดวยเหตุน ี้ผู ท ี่มี ค า น ิย ม
ท ี่ผ  ิด เ ห ็น ว า ก า ร ท ุจ ร ิต เ ป น ว ิถ  ีช  ีว  ิต เ ป  ็น เ ร ื่อ ง ป ก ต ิธ ร ร ม ด า  เห็นคนซ่ือเป ็นคนเซ อ เห็นคนโกงเป ็นคนฉลาด 
ย อ ม จ ะ ท  ํา ก า ร ท ุจ ร ิต ฉ อ ร า ษ ฎ ร  บ  ัง ห ล ว ง  โ ด ย ไ ม ม  ีค ว า ม ล ะ อ า ย ต อ บ ุ ญ แ ล ะ บ า ป  และไมเกรงกลัวตอ 
กฎหมายของบ านเมือง 
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2. หลักการและเหตุผลการจัดทําแ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ป อ ง ก ัน ก า ร ท ุจ ร ิต ส า ม ป เท ศ บ า ล ต ํา บ ล เน ิน ฆ อ   

    พ .ศ .2 5 6 2 -2 5 6 4  

ป จ จ ุบ ัน ป ญ ห า ก า ร ท ุจ ร ิต ค อ ร ร ัป ช ั่น ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ถ ือ เ ป น ป ญ ห า เ ร ื้อ ร ัง ท ี่น ับ ว ัน ย ิ่ง จ ะ ท ว ีค ว า ม ร ุน แ ร ง แ ล ะ
ส ล ับ ซ ับ ซ อ น ม า ก ย ิ่ง ข ึ้น แ ล ะ ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ว ง ก ว า ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เป ็นปญหาลําดับตน ๆ  
ท  ี่ข ัด ข ว า ง ก า ร พ ัฒ น า ป ร ะ เท ศ ท ั้ง ใ น ด า น เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ  สังคมและการเม ือง เนื่องจาก เก ิดข ึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวา
จะเป ็นภาคการเม ือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนท องถ่ินมักถ ูกมองจากภายนอกสังคมว าเป ็นองคกร
ท่ีเอ้ือตอการท ุจร ิตคอรรัปชั่นและม ักจะปรากฏข าวก า ร ท ุจ ร ิต ต า ม ส  ื่อ แ ล ะ ร า ย ง า น ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร อ ย ูเ ส ม อ  ซ่ึงไดสงผล
สะเท ือนตอกร ะแสการกร ะจายอํานาจ  แ ล ะ ค ว า ม ศ ร ัท ธ า ต อ ร ะ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ ิ่น อ ย  า ง ย ิ่ง  ส งผลให 
ภาพลักษณของประเทศไทย เร ื่องก า ร ท ุจ ร ิต ค อ ร  ร ัป ช ั่น ม  ีผ ล ใ น เ ช  ิง ล บ ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ก า ร จ ัด อ ัน ด ับ ด ัช น  ีช  ี้ว ัด ภ า พ ล ัก ษ ณ 
ค อ ร  ร ัป ช ั่น  (  Corruption Perception Index – CPI) ซ ึ่งเป ็นเครื่องม ือท ี่ใช ประเมินการทุจร ิตคอรรัปชั่นท่ัว โลกท ี่จ ัด
โดยองคกร เพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TransparencyInternational – TI) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โ ด ย ใ น ป  2558 อยูอันดับท ี่ 76จาก
168 ประเทศท ั่วโลก และเปนอันดั บท ี่ 3 ในประเทศอาเซ ียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศ มาเลเซ ีย แ ล ะ
ล  า ส ุด พ บ ว า ผ ล ค ะ แ น น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ป  2559 ลดล ง 3 คะแนน  จ า ก ป  2558 ไดลําดับ ท ี่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเป ็นประเทศท่ีม ีป ัญหาการคอรรัปช ั่นอยูในระดับสูง 

ในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ ป องกันการ
ทุจริต  ไมว าจะเป ็น การเป ็นประเ ทศภาคีภายใตอนุสัญญาส หประชาชา ติว าดวยการต อตาน การทุจริ ต(United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ งคณะกรรมการปอ งกันปราบปรามการทุจร  ิตแห งชา ติได จัดทํา ยุทธศาสตร ช า ต ิว  า ด ว ย ก า ร ป อ ง ก ัน แ ล ะ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ท ุจ ร  ิต ม า แ ล ว  3 ฉบ ับ แตปญหาการท ุจร ิตในประเทศไทยไมได มีแนวโนมท ี่ลดน อยถอยลง สาเหตุท่ี
ทําใหการทุจริตเป ็นปญหาท ี่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยป ัจจ ัย ท า ง ด  า น พ ื้น ฐ า น โ ค ร ง ส ร  า ง ส ัง ค ม  ซ  ึ่ง เ ป  ็น ส ัง ค ม ท ี่
ต ั้ง อ ย ูบ น พ ื้น ฐ า น ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ แ น ว ด ิ่ง  (  Vertical Relation) หร ืออีกนัยหนึ่ ง คือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให
สังคมไทยยึดติดกับการช วยเหลือเก้ือกูล ก ัน โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ห ม ูญ า ต ิพ  ี น อ ง แ ล ะ พ ว ก พ อ ง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  
วัตถ ุนิยม ติดความสบาย  ยกยอง คนท ี่ม ีเงินและม ีอํานาจ  ค น ไ ท ย บ า ง ส  ว น ม อ ง ว  า ก า ร ท ุจ ร ิต ค อ ร ัป ช ั่น เ ป น เ ร  ื่อ ง ป ก ต ิท ี่
ย อ ม ร ับ ไ ด  ซ ึ่งนับไดวา เป ็นปญหาท ี่ฝ ังรากล ึกในสังคมไทยมาตั้งแตอด ีตหร ือกล าวไดวาเป ็นสวนหน ึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรม ไทยไปแลว ผนวกกับป ัจจ ัยทางด านการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความร วมม ือของทุกภาคสวนไว ด วยก ัน 
จ ึงส งผลให การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวม าขางต นไมสามารถท ําได อยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง 

ป  ัจ จ  ุบ  ัน ย ุท ธ ศ า ส ต ร  ช า ต ิว  า ด ว ย ก า ร ป อ ง ก ัน แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ท ุจ ร  ิต ท ี่ ใ ช  อ ย ูเ ป น ฉ บ  ับ ท  ี่ 3 เริ่ม จากป
พ.ศ. 2560 จ น ถ ึง ป  พ.ศ.  2564 ซ ึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีม ีมาตรฐานทางคุณธรรมจร  ิยธรรม เ ป  ็น ส ัง ค ม ม  ิต ิใ ห ม  ท  ี่
ป ร ะ ช า ช น ไ ม เ พ ิก เ ฉ ย ต อ ก า ร ท  ุจ ร  ิต ท ุก ร ูป แ บ บ  โดยได รับความร  วมม ือจากฝายการเม ืองห น  ว ย ง า น ข อ ง ร ัฐ ต ล อ ด จ น
ป ร ะ ช า ช น  ในการพิทักษ รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ม ีศ ัก ด ิ์ศ ร  ีแ ล ะ เ ก ีย ร ต ิภ  ูม ิใ น ด า น
ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ท  ัด เ ท  ีย ม น า น า อ า ร ย ป ร ะ เ ท ศ  โดยกําหนด วิสัยท ัศน “ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ส ส ะ อ า ด ไ ท ย ท  ั้ง ช า ต ิต  า น ท ุจ ร ิ ต ”       
มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perceptions Index : 
CPI)  ไมนอยกวาร  อยละ 50 ใ น ป  พ.ศ.2564 ซ  ึ่ง ก า ร ท ี่ร ะ ด ับ ค ะ แ น น จ ะ ส ูง ข ึ้น ไ ด น ั้น  การบริหารงานภาครัฐตองม ี
ระดับธรรมา ภ ิบาลท่ีสูง ข้ึน เ จ  า ห น  า ท  ี่ข อ ง ร ัฐ แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ต อ ง ม ีพ ฤ ต ิก ร ร ม แ ต ก ต า ง จ า ก ท  ี่เ ป น อ ย  ูใ น ป  ัจ จ  ุบ  ัน ไมใช 
ตําแหน งหน าท ี่ในทางทุจรติประพฤติม ิชอบ โ ด ย ไ ด  ก ํา ห น ด ย ทุ ธ ศ า ส ต ร  ก า ร ด าํ เ น ิน ง า น ห ล ัก อ อ ก เป  ็น  6 ยุทธศาสตรดังนี้
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ยุทธศาสตร ท ี่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจร ิต 
ยุทธศาสตร ท ี่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเม ืองในการต อตานการทุจริต  
ยุทธศาสตร ท ี่ 3 สก ัดก ั้นการท ุจร ิตเช ิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร ท ี่ 4 พัฒนาระบบป องกันการทุจริตเช ิงรุก 
ยุทธศาสตร ท ี่ 5 ปฏริ ูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจร ิต 
ยุทธศาสตร ท ี่ 6 ย ก ร ะ ด ับ ค ะ แ น น ด ัช น ีก า ร ร ับ ร ูก า ร ท ุจ ร ิต  (Corruption Perception Index : CPI) 
เพ่ือให การดําเนินการขับเคลื่อนด านการปองกันและปราบปรามการทุจร ิตบังเก ิดผลเป ็นรูปธรรมในทาง

ปฏิบัติเพราะปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานภาครัฐในปจจุบัน  นับเปนปญหาท่ีรุนแรงและมี
แนวโนมท่ีจะพัฒนารูปแบบใหมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสงผลกระทบและยังทําลายท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม  
การเมืองและวัฒนธรรมอันดีงามชาติ ตลอดท้ังยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในทุกดานเทศบาลตําบล เนินฆอ 
ได ตระหนักและใหความสําคัญ ก ับ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ท ี่ม  ีค ว า ม โ ป ร ง ใ ส  สร างคานิยม วัฒนธรรมสุจริ ตใหเก ิดในสังคม
อยางยั่งยืน จ ึงด ํา เ น  ิน ก า ร จ  ัด ท  ํา  “ แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิ ก า ร ป อ ง ก ัน ก า ร ท ุจ ร ิต ส า ม ป เท ศ บ า ล ต ํา บ ล เน ิน ฆ อ  พ .ศ .2 5 6 2 -
2 5 6 4 ”  เพ่ือกําหนด แนวทางการขับเค ล ื่อนดานการปองกันและ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ท ุจ ร  ิต ผ  า น โ ค ร ง ก า ร / ก ิจ ก ร ร ม /
ม า ต ร ก า ร ต  า ง  ๆ ท ี่เปนรูปธรรมอยา งช ัดเจน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติอย างม ีประสิทธ ิภาพ บรรลุวตั ถ ุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการท ุจร ิตอยางแท จริง ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 , พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ , พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระยะท่ี ๓  ( พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔)  และนโยบายของรัฐบาล ขอ ๑๐   การสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝง
คานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริตควบคูกับ
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใน
ระบบราชการ   

 

    3.วัตถุประสงคของการจัดทําแผนแ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ป อ ง ก ัน ก า ร ท ุจ ร ิต ส า ม ป เท ศ บ า ล ต ํา บ ล เน ิน ฆ อ   

       พ .ศ .2 5 6 2 -2 5 6 4  

 
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเม ืองในการต อตานการทุจริตของผ ูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอและ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอ 
2) เพ่ือยกระดับจ ิตสําน ึกรับผ ิดชอบ ในผลประโยชนของสาธา รณะของข  าราชการฝ ายการเม ือง 

ขาราชการฝ ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆอ รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ 
3) เพ่ือใหการบริ หารราชการของ เทศบาลตําบลเนินฆอ เป ็นไปตามหลักบริหารกิจการบ านเมืองท ี่ด ี 

(Good Governance) 
4) เ พ ื่อ ส ง เ ส ร ิม บ ท บ า ท ก า ร ม  ีส ว น ร  ว ม   (People's participation)  และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการของเทศบาลตําบลเนินฆอ 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร

ปกครองส วนท องถ่ิน 
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    4. เปาหมายของการจัดทําแผนแ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ป อ ง ก ัน ก า ร ท ุจ ร ิต ส า ม ป เท ศ บ า ล ต ํา บ ล เน ิน ฆ อ   

       พ .ศ .2 5 6 2 -2 5 6 4  
 

1) ขาราชการฝ ายการเม ือง ขาราชการฝ ายบริหาร บุคลากรของ เทศบาลตําบลเนินฆอ  รวมถึง
ประชาชนในท องถ่ินมีจ ิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน าท ี่ราชการใหบังเก ิดประโยชนสุขแกประ ชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลเนินฆอ ปราศจากการกอใหเก ิดข อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติต ามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห งผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

2) เครื่องม ือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป องกันป ัญหาเก่ียวก ับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/ม าตรการท่ีสนับสนุน ให สาธารณะและภาคประชาชนเขามามีส วนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหร ือบริหารราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอท่ีมี
ความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

5) เ ท ศ บ า ล ต ํา บ ล เน ิน ฆ อ ม  ีแ ผ น ง า น ท ี่ม ีป ร ะ ส  ิท ธ ิภ า พ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจร  ิต และประพฤติม ิ
ชอบ จนเป ็นท่ียอมรับจากท ุกภาคสวน 

 

    5. ประโยชนของการจัดทําแผนแ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ป อ ง ก ัน ก า ร ท ุจ ร ิต ส า ม ป เท ศ บ า ล ต ํา บ ล เน ิน ฆ อ   

       พ .ศ .2 5 6 2 -2 5 6 4  
 

1) ขาราชการฝ ายการเม ือง ขาราชการฝ ายบริหาร บุคลากรของ เทศบาลตําบลเนินฆอรวมถึง
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ มีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยมและ
อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) เทศบาลตําบลเนินฆอ สามารถบริหารราชการเป ็นไปตามหลักบริหารกิจการบ านเมือง ท ี่ด ี   
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได    

3) ภาคประชาชนม ีสวนร  วมตั้ งแต รวม คิด  ร วมท ํา ร  ว ม ต ัด ส ิน ใ จ ร ว ม ถ ึง ร  ว ม ต ร ว จ ส อ บ ใ น ฐ า น ะ
พ ล เ ม  ือ ง ท ี่ม  ีจ  ิต ส ํา น  ึก ร ัก ท  อ ง ถ ิ่น  อันจะนํามาซ ึ่งการ สรางเครือข ายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝ าระวังการ
ทุจริต 

4) สามารถพ ัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเนินฆอท ั้งจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝ าระวังการท ุจร ิต 

5) เทศบาลตําบลเนินฆอ ม  ีแ น ว ท า ง ก า ร บ ร ิ ห า ร ร า ช ก า ร ท ี่ม ีป ร ะ ส ิท ธ  ิภ า พ  ลดโอกาสในการ ก ร ะ ท ํา
ก า ร ท ุจ ร  ิต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ต ิม  ิช อ บ  จนเป ็นท่ียอมรับจากท ุกภาคสวนให เป ็นองคกรปกครองสวนทองถ่ินตน แบบ ด านการ
ปองกันการทุจริต อันจะสงผลให ประชาชนในท องถ่ินเก ิดความภาคภูม ิใจและให ความ รวมม ือกันเป ็นเครือข ายในการ
เฝ าระวังการทุจริตท ี่เขมแข็งอยางยั่งยนื 
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   6. กรอบของการจัดทําแผนแ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ป อ ง ก ัน ก า ร ท ุจ ร ิต ส า ม ป เท ศ บ า ล ต ํา บ ล เน ิน ฆ อ   

       พ .ศ .2 5 6 2 -2 5 6 4  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
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มิติท่ี 1 การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต  
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  



10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.โครงการอบรมการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล

20,000        -             20,000        

2.โครงการสมุดสะสมความดี  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ

3.กิจกรรม" มอบหมายภารกิจหนาที่บุคลากรเทศบาล
ตําบลเนินฆอ  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม

1. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ใหผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง เทศบาลตําบล
เนินฆอ ปองกันการทุจริต

50,000        50,000        50,000        

2. กิจกรรม "การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการไทย"  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ

1.กิจกรรม "จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนเทศบาลตําบล
เนินฆอ"  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ

2.กิจกรรม "ปฏิญาณตนลดการทับซอนไมทนตอการทุจริต
เทศบาลตําบลเนินฆอ"  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ

1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ
 การทุจริต

หมายเหตุมิติ

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักที่จะไมกระทําการอัน
เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2564)

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการภารกิจตามมิติ

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่น
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมายเหตุมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการภารกิจตามมิติ

3. โครงการธรรมะปฏิบัติดี มีศีลธรรม  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ

4.กิจกรรม "ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร"  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ

5.กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนกับผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจาง เทศบาลตําบลเนินฆอ

-                     ไมใชงบประมาณ -                    

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการตอตานการทุจริต

1. มาตรการ "ปลูกจิตสํานึกคานิยมและทัศนคติที่ดีในการ
เปนคนไทยไรทุจริต" 10,000         ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ

1. โครงการ 3 R รักษบาน ชุมชน องคกร
70,000        70,000        70,000        

2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และคาธรรมเนียมในเขตเทศบาล 20,000        20,000        20,000        

3. โครงการจัดทําประชาคมตําบลเนินฆอ 30,000        30,000        30,000        

4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี(อพ.สธ.)

50,000        50,000        50,000        

1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ
 การทุจริต

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักที่จะไมกระทําการอัน
เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน 
(ตอ)

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมายเหตุมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการภารกิจตามมิติ

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

7,000          7,000          7,000          

2. กิจกรรม "องคความรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง" มา
สอดแทรกในการประชุมหนวยงานทุกครั้งที่จัดการประชุม  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รอยดวงใจ ใฝธรรมะ
80,000        80,000        80,000        

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการตอตานการทุจริต

1. โครงการเด็กไทยไมโกง
-             30,000        -             

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักใหมีจิตสาธารณะ

1.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการและสภาเด็กและเยาวชน

10,000        10,000        10,000        

1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ
 การทุจริต

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

1.ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

1. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

2. กิจกรรม "จัดทําบันทึกขอตกลงขาราชการใหมไรทุจริต"  ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

3. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวน
ราชการ ของเทศบาลตําบลเนินฆอ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2564)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร2.การบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต

2.2.1 สรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน

๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

1. โครงการเนินฆอใสสะอาดตามหลักธรรมาภิบาล     15,000              -               -   

  1.1 กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลรายรับ-รายจายในที่
ประชุมประชาคมประจําเดือน (ปละ 12 ครั้ง)

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

  1.2 กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลรายรับ-รายจาย
ทางเว็ปไซด (www.neunkho.go.th)

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

  1.3 กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ทางเว็ปไซด (www.neunkho.go.th)

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

  1.4 กิจกรรมจัดทําคูมือการจัดซื้อจัดจางภาครัฐแจกประชาชน
เพื่อสรางความรูความเขาใจ

             -          5,000

   1.5 จัดทําปายประชาสัมพันธรายจายเพื่อการลงทุนเทศบาล
ตําบลเนินฆอ

       4,000        4,000       4,000

๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ2.การบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต 2.2.2 สรางความโปรงใสในการ

บริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

2. กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

3. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

1. โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของ
เทศบาลตําบลเนินฆอ

    25,000     25,000     25,000

2. โครงการคํารองมีชีวิตสรางผลสัมฤทธิ์ใหองคกร ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ2.การบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต 2.2.2 สรางความโปรงใสในการ

บริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด (ตอ)

2.2.3 สรางความโปรงใสในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

1. โครงการทบทวนกระบวนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของเทศบาลตําบลเนินฆอ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจ
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. มาตรการ "การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ"

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี2.การบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิ

ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของ
ในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทํา
การและในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
หรือมีจิตสาธารณะ

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารง
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการใด
ระหวางบุคลากรในองคกรได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคูณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบานเมืองที่ดี

1. โครงการจัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในเทศบาลตําบลเนินฆอ
ใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม  
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดีมิใหเจาหนาที่
เอื้อประโยชนหรือหาผลประโยชนใหแกพวกพอง

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

            
ไมใช

งบประมาณ
ไมใช

งบประมาณ
ไมใช

งบประมาณ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ2.การบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต

มาตรการ "ยกยองชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ี  
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ"
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับ
หนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ
ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1. กิจกรรม "ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเนินฆอ"

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ

1. มาตรการ "แตงตั้งที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
 กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาลตําบลเนินฆอ"

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต2.การบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการปรับปรุงระบบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอ 10,000   10,000   10,000   

2. กิจกรรม "จัดสถานที่อํานวยความสะดวกในการเขาใชศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอ"

10,000   -         10,000   

3.โครงการฝกอบรมใหความรู พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารและกฎหมายที่
ควรรู

20,000   20,000   20,000   

1. มาตรการ "เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย" ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2564)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน

3.การสงเสริมบทบาทและ
การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร
ตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา การคํานวณ
ราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพร
ใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน

มาตรการ "จัดใหมีชองทางที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลเนินฆอ"

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

1. โครงการเวทีประชาคมประจําเดือน 20,000   20,000   20,000   

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน

3.การสงเสริมบทบาทและ
การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ในการ
ดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะ
มีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนใน
ทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข
ไดโดยสะดวก

1. กิจกรรม "พัฒนาชองทางรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข" 10,000   10,000   10,000   

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลาย
ลักษณอักษรใหประชาชนผู
รองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข

กิจกรรม "บริหารจัดการขอรองเรียนรองทุกขของประชาชน" ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดทํางบประมาณ

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 3.การสงเสริมบทบาทและ
การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ไมใช
งบประมาณ

มาตรการ "สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารกิจการของเทศบาลตําบลเนินฆอ
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

4.1.1 มีการจัดทําและรายงาน
การจัดทําระบบตรวจสอบภายใน

1. กิจกรรม "วางระบบตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลเนินฆอ" ไมใช  
งบประมาณ

ไมใช  
งบประมาณ

ไมใช  
งบประมาณ

4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน โดย
ดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง 
และรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

1.มาตรการ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับ
สวนงานยอยและระดับองคกร"

ไมใช  
งบประมาณ

ไมใช  
งบประมาณ

ไมใช  
งบประมาณ

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ
 พนักงาน ลูกจาง

1.มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย

ไมใช  
งบประมาณ

ไมใช  
งบประมาณ

ไมใช  
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2564)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด4.การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่สามารถดําเนินการได 
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ - 
จายเงิน การหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของทางราชการ

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ

4.3.1 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว

1.มาตรการ “สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น ” ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่สามารถดําเนินการได 4.การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

มาตรการ “สนับสนนุการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน (People’s audit)”
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่น
ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของได
กําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด

1.มาตรการ “การตรวจสอบฝายบริหาร”  ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการ
เฝาระวังการทุจริต

1. โครงการจัดตั้งศูนยแจงขาวสารการทุจริตในเทศบาลตําบลเนินฆอ  ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

2.กิจกรรม "การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต" 5,000     5,000      5,000      

3. มาตรการ “เสริมสรางองคความรูการเฝาระวังการทุจริต”  ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

 ไมใช
งบประมาณ

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

1.มาตรการ “สงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อตอตาน
การทุจริต”

ไมใช 
งบประมาณ

ไมใช  
งบประมาณ

ไมใช  
งบประมาณ

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

4.การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 



สวนที่ 3
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ 4
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1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ การทุจริต

แกประชาชนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

“อบรมการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล”

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการ

บริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการ

เสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการ

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสู

การพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก

สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา

นานจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ใน

สถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็น

พองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน

ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลุกจิตสํานึกของคนไทย

รวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต

คอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความ

รับผิดชอบและการตรวจสอบไดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชน

ไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฎอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูป

การบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตาง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกให

เห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการ

นําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยบงานหรือองคกร

ภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย

หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency)  หลักความรับผิดชอบและ

การตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม

(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใช

เปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรือองคกรใด ๆ จะตอง

คํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ

เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป

          ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ เทศบาลตําบล

เนินฆอ จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆอ มีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมา

ภิบาล คุณธรรม จริยธรรม

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝาย

่1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุข
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3.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)

3.3  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได

3.4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 -  ผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอ พนักงานเทศบาล

ตําบลเนินฆอ และพนักงานจางเทศบาลตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร

ขั้นตอนที่ 2 มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร  

ขั้นตอนที่ 4 จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562/2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

ใชงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน 20,000  บาท 

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

-  จํานวนผูเขารวมโครงการที่ไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกตานการทุจริต

-  รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย

-  รอยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการ

-  จํานวนกิจกรรมตอเนื่องหลังจากการเขารวมโครงการ
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

“สมุดสะสมความดี”

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถ

ยอนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถ

ใชเปนหลักฐานในการอางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจ

ที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนา

งานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลให

เห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้น

คลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร

          ดังนั้น เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดสะสมความดี

พนักงานเทศบาล ลูกจางเทศบาล โดยใหมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปนเครื่องมือใน

การควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชน

แกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจาง

เทศบาล

3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลไดปฏิบัติ

3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่

ไดรับมอบหมาย

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 -  พนักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ จํานวน 21 คน

 -  ลูกจางเทศบาลตําบลเนินฆอ  จํานวน 17 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ประจําทุกวันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบังคับบัญชาชั้นตนใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงาน

ประจําป

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เพิ่มคาจาง คาตอบแทน และตอสัญญาจาง เลิกจาง

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564
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8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย

10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได

10.3 พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบใน

หนาที่ไดรับมอบหมายตามกําหนด
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 3

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม" มอบหมายภารกิจหนาที่บุคลากรเทศบาลตําบลเนินฆอ

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาของบุคลากรแตละคน หัวหนาหนวยงานมีหนาที่ในการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานไว และตองติดตามกํากับใหดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได

อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหสอดคลองกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

          เทศบาลตําบลเนินฆอ เล็งเห็นความสําคัญของการรับผิดชอบตอหนาที่ของแตละตําแหนง

งานที่ไดสรรหา และเพื่อใหงานเปนไปดวยความตอเนื่อง เรียบรอยและมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม

กฎระเบียบแบบแผนและนโยบายตาง ๆ ของผูบริหาร จึงอาศัยอํานาจความในขอ 263,ขอ 264 และ

ขอ 273 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑและเงี่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 จึงตองมีการมอบหมาย

ภารกิจหนาที่ของบุคลากรเทศบาลตําบลเนินฆอ โดยมีหัวหนาสวนราชการตาง ๆ เปนผูควบคุม

ดูแลในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานผูบริหารทราบเปนลําดับขั้นตอน

ตอไป ทั้งนี้ยังสงผลถึงระบบการวางแผนพัฒนาใหบรรลุเปาหมายภายใตวิสัยทัศนเดียวกัน ที่วา

"เทศบาลใจดี มีธรรมาภิบาล สรางงานรายได จัดวางผังเมือง และจัดการความรูอยางยั่งยืน"

3 วัตถุประสงค

 - เพื่อเปนการวางระบบงานการควบคุมดูแลและดําเนินการภารกิจใหบรรลุเปาหมาย

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 -  พนักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ จํานวน 21 คน

 -  ลูกจางเทศบาลตําบลเนินฆอ  จํานวน 17 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ และในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางตําแหนงใหเหมาะสมกับงาน

ขั้นตอนที่ 2 ออกคําสั่งใหผูบริหารอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 3 ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายพรอมรายงานผลการ

ปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาระดับตนทราบ

ขั้นตอนที่ 4 ผูบังคับบัญชาระดับตนรายงานตอผูบริหารระดับสูง เพื่อรายงานผูบริหารทราบตอไป

ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปรึกกษาหารือในกรณีพบขอบกพรองใหแกไขและดําเนินการตามขอตกลงที่

ไดกําหนดไว

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เพิ่มคาจาง คาตอบแทน และตอสัญญาจาง เลิกจาง

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ
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สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 - ระดับความสําเร็จของงานไมนอยกวารอยละ 80

 - งานเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

"เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใหผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง เทศบาล

ตําบลเนินฆอ ปองกันการทุจริต"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ตามที่รัฐบาลไดใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนว

นโยบายไวหลายแหลงไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 

บัญญัติวา มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ 

แตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นในหมวดที่ 5 มาตรา 78 (4) บัญญัติให

พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ

ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อใหการพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมี

ความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ "เจาหนาที่ของรัฐ"

ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย

ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม

2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 

ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรู

และปฏิบัติตามโดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และดําเนินการอยางตอเนื่อง

มีการวัดผลในเชิงรูปธรรมปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกําหนดนโยบาย

สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12

ประการ ไดแก

ขอ 2 การซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพื่อสวนรวม

ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน

ขอ 11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลศ มีความละอาย

เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา

ขอ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง

เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลเนินฆอ

ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดี เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป

          เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดเห็นความสําคัญและความจําเปนในการนํานโยบายเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล เปน

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝาย

่1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
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รูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งที่สําคัญคือการใหความรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทําโครงการสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง เทศบาลตําบลเนินฆอ 

ปองกันการทุจริตนี้ขึ้นมา

3 วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ บุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆอ มีความรู

ความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม

2. เพื่อใหผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ บุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆอ มีความรู

ความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)

3. เพื่อใหผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ บุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆอ มีความรู

ความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและ

การดําเนินชีวิตได

4. เพื่อใหผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ บุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆอ สามารถ

นําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 -  ผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอ พนักงานเทศบาล

และลูกจางเทศบาลตําบลเนินฆอ

 -  ปายประกาศหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จํานวน 1 ปาย  

 - ทดสอบคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานในองคกรของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง 

เทศบาลตําบลเนินฆอ  

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร

ขั้นตอนที่ 4 จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

ใชงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน 50,000  บาท 

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่อง

หลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม

10.2 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
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10.3 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได

10.4 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการไทย"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบ

กําหนด คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ

ศีลธรรม กฎศีลธรรม โดยสรุป คําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” อาจใหความหมายไดวา 

หมายถึง สิ่งที่ตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีทั้งที่อยูภายในจิตใจ และที่ แสดงออก

ทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติที่คนในสังคมนั้น องคการนั้น หรือสวนราชการนั้น ได ยอมรับนับถือกันมา 

หรือไดกําหนดรวมกันขึ้นมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกัน ยอมรับ รวมกันวาขอประพฤติอะไรเปนสิ่งดี

อะไรเปนสิ่งชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทํา และอะไรไม ควรทํา จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความ

ประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยาง กําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และ

ฐานะของ สมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได จะเห็นไดวา มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณ โดยแทที่จริงแลว คือเรื่องเดียวกันนั่นเอง เพราะหมายถึง การนําจริยธรรมหรือความ

ประพฤติที่เหมาะสมสําหรับ บุคคลที่อยูในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง มาประมวลเขาไวดวยกัน เพื่อใหบุคคลใน

กลุมอาชีพเดียวกัน นั้นปฏิบัติตาม เพื่อเปนการสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับผูที่อยูในกลุมอาชีพนั้น

          ในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงและนํามา

ประกอบการพิจารณาจัดทําเพื่อใหไดผลสมดังเจตนารมณมากที่สุด มีดังนี้

          1. ภารกิจหลักขององคกร เพราะหนาที่ความรับผิดชอบหรือพันธกิจของหนวยงานจะ เปนตัวบงชี้

คุณลักษณะที่ตองการสําหรับผูปฏิบัติในแตละภารกิจที่มีความแตกตางกัน 

          2. หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี(Good Governance) ทั้ง 6 ประการ ไดแก 

หลักนิติธรรม การใชกฎ ระเบียบ ที่เปนธรรม เปนที่ยอมรับ ไดไมตามกระแสหรืออํานาจตัวบุคคล เสมอภาค 

หลักคุณธรรม การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม ประพฤติตนเปน ตัวอยางแกสังคมดวยความซื่อสัตยจริงใจ 

ขยัน อดทน หลักความโปรงใส การทํางานอยางโปรงใส เปดเผยขอมูลขาวสาร ที่เปนประโยชนตรงไป

ตรงมา ตรวจสอบได หลักความมีสวนรวม การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู เสนอความเห็น

 หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหนาที่ มีความสํานึกในความ รับผิดชอบตอสังคม มุงแกปญหา 

กลายอมรับ ผลการกระทําของตน หลักความคุมคา บริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางประหยัด

และเกิดประโยชนสูงสุด 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

มาตรา 3/1 และ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 คูมือการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 13 กฎหมายทั้งสองฉบับมีความ

เชื่อมโยงกัน กลาวคือ มาตรา 3/1 ไดวางกรอบแนวทาง ของการบริหารราชการแผนดินไววา ตองเปนไป

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุมคาฯ อํานวยความ

สะดวกและตอบสนองความตองการของ ประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน จุดเนนของวิธีการปฏิบัติ

ราชการ ตามมาตรา 3/1 ระบุวา สวนราชการตองใชวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ ของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผย

ขอมูล การติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

สําหรับพระราชกฤษฎีกาฯ คือ การนํากรอบแนวทางตามมาตรา 3/1 มากําหนดเปน วิธีดําเนินการเพื่อ

ผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติและถือเปน บทบังคับ มิใช ขอพึงปฏิบัติทุก สวนราชการ จึงตองถือเปน

ปจจัยสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาเพื่อสรางขอประพฤติปฏิบัติของ ผูปฏิบัติงาน ใหมีพฤติกรรมซึ่งชวย
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สงเสริมใหสามารถบรรลุสูเปาหมายขางตนไดซึ่งจะเห็นไดวา จะเกี่ยวของกับเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ความรับผิดชอบ ความโปรงใส ความคุมคาในการ ดําเนินการ การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การทํางาน

เปนทีม และการเปดโอกาสใหประชาชนมี สวนรวมในการตัดสินใจ เปนตน

          เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดเห็นความสําคัญหลักคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปนแนวทางที่สําคัญ

ในการสรางทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย จึงไดจัดทํากิจกรรม "การพัฒนาและ

ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการไทย" เพื่อเปนการทบทวนและหา

แนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ อันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน พรอมทั้งเปนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค

 - เพื่อทบทวนและปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของขาราชการเทศบาลตําบลเนินฆอ

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ประชุม/ทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการไทย ปละ 2 ครั้ง

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติกิจกรรมที่จะดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 เสนอกิจกรรม "การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขาราชการไทย"

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทบทวน

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตากิจกรรมใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

  - ขาราชการเทศบาลตําบลเนินฆอมีมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่ทันสมัยตอการ

ปฏิบัติงานตลอดเวลา
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1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ การทุจริต

ผลประโยชนทับซอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนเทศบาลตําบลเนินฆอ"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         รัฐบาลภายใต�การนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดให�ความสําคัญกับการผลักดันให�การ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแห�งชาติ และรัฐบาลได�แถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึง

ประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปราม

ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐให�เหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมี

กฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซ�อนในภาครัฐ

ทุกระดับ

        ปจจุบันหนวยานตาง ๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงได�เผยแพร�องคความรู�ที่เกี่ยวข�องกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซ�อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตใน

องคกรซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนผานกิจกรรมตาง ๆ อันรวม

ถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ใน

หนวยงานดวยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวา�ด�วยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตขางตน และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผล

ประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดตระหนักและเห็นถึงความ

สําคัญความสําคัญของการจัดหาคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสราง

ความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้งเปนขอมูลให

ประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปน

สังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลเนินฆอให�บุคลากรผู�ปฏิบัติ

งานนําไปเปนองคความรูในการทํางานให�เปนไปดวยความถูกต�อง

3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเข�าใจแก�บุคลากรให�เกิดความตระหนักถึงปญหา

การทุจริตคอรรัปชัน

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - บุคลากรมีคู�มือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซ�อนของเทศบาลตําบลเนินฆอ

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝาย

่1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี



38

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข�อมูล

ขั้นตอนที่ 2 จัดทํา (ร�าง) คู�มือการปองกันผลประโยชนทับซ�อน

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต�อง

ขั้นตอนที่ 4 จัดทําคู�มือการปองกันผลประโยชนทับซอน

ขั้นตอนที่ 5 แจกจายใหบุคลากร

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 - มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "ปฏิญาณตนลดการทับซอนไมทนตอการทุจริตเทศบาลตําบลเนินฆอ"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของ

ผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึก

แยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปน

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย   การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” 

ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่

ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารง

ตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม

          จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมี

ความพรอมที่จะเขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่

ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูให

มีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งให

ตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม 

การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา

          ดังนั้น เทศบาลตําบลเนินฆอ  จึงไดจัดกิจกรรม "ปฏิญาณตนลดการทับซอนไมทนตอ

การทุจริตเทศบาลตําบลเนินฆอ" ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากร

ในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ

หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวม

ของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง 

กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความ

เสียหายตอประเทศชาติและประชาชน

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนคํามั่นสัญญาเกี่ยวกับ Conflict of Interest ดวยความซื่อสัตยสุจริต

3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม อันจะนํามาซึ่ง

การปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร

4.เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 บุคลากรมีคํามั่นสัญญา "สัญญาใจ" ในการปองกันผลประโยชนทับซ�อนของเทศบาลตําบล

เนินฆอ

4.2 บุคลากรมีจิตสํานึกเกี่ยวกับ Conflict of Interest

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมปรึกษาหารือ
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ขั้นตอนที่ 2 จัดทํา (ร�าง) คําปฏิญาณตนลดการทับซอนไมทนตอการทุจริตเทศบาลตําบลเนินฆอ"

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดวัน เวลา ดําเนินการภายใตกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 4 แตงตั้งคณะกรรมการปองกันผลประโยชนทับซอนแบบ "ประชารัฐ"

ขั้นตอนที่ 5 แจงเวียนบุคลากรในองคกรพรอมดําเนินการภายใตกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการดําเนินงานและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 - มีคําปฏิญาณตนลดการทับซอนไมทนตอการทุจริตเทศบาลตําบลเนินฆอ "สัญญาใจ"

กับองคกรในการตอตานการทุจริต
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 3

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการธรรมะปฏิบัติดี มีศีลธรรม

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         เนื่องจากสภาพปญหาสังคมปจจุบัน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความสลับซับซอน

และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของเราทุกคนอยางหลีกเลี่ยงไมได หากประสบ

กับปญหาตาง ๆ แลวไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพของปญหาได ก็จะทําใหสภาพจิตใจเสื่อมถอยลง

เกิดความเครียดมากขึ้น สงผลกระทบไปถึงชีวิตและการทํางาน ทําใหไมมสมาธิในการทํางาน ทํางาน

บกพรองและผิดพลาด ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ดังนั้น การจัดการกับความเครียดก็คือ การนํา

หลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใชในการดําเนินชีวิต ทั้งชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางาน เชน 

อิทธิบาท 4 ธรรมะสําหรับผูปฏิบัติงาน สังคหวัตถุ 4 ธรรมะสําหรับการทํางานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ

Happy 8 Workplace   ความสมดุลของการใชชีวิตและการทํางาน 8  ประการ  ตามแนวทางของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ 1 Happy Soul (คุณธรรม) มีความศรัทธา

ในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําของตน 2. Happy 

Heart (น้ําใจงาม) มีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน ๓. Happy Relax (ผอนคลาย) รูจักผอนคลายตอ

สิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิตและการทํางาน และผูที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา

ได ก็จะสามารถเสริมสรางพื้นฐานจิตใจใหเขมแข็ง พัฒนาสติปญญาใหมีความรอบคอบ เมื่อทํางานแลว

พบปญหาและอุปสรรคตาง ๆ สามารถตั้งรับกับปญหาไดดีขึ้น

        เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกบุคลากรของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงจัดโครงการ “ธรรมะปฏิบัติดี มีศีลธรรม” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่จะ

สามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันรวมถึงชีวิตการปฏิบัติใหมีความสุขได

3 วัตถุประสงค

3.๑ เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆอไดรับความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของ

งานนําไปเปนองคความรูในการทํางานให�เปนไปดวยความถูกต�องพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น และสามารถ

นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันรวมถึงชีวิตการทํางานได

3.๒ เพื่อปฏิบัติธรรมฝกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา

3.๓ เพื่อใหเปนการผอนคลายกายและจิตใจจากความเครียด

3.๔ เพื่อกอใหเกิดทัศนคติที่ดีในการอยูในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบรมเย็น

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - บุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆอ ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา มีทัศนคติที่ดีในการอยูในสังคม มีจิตในเกื้อกูล สงบรมเย็น ทั้งเกิดความผอนคลายกาย

และใจจากความเครียด และสามารถนําความรูในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวันรวมถึงชีวิตการทํางานไดอยางมีความสุข

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - วัดในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ประสานงานวัดในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปรึกษาหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนที่ 3 เสนอขออนุมัติโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการโครงการ

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 -บุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆอไดรับขวัญและกําลังใจจากการอบรม มีพลังกายพลังใจใน

การทํางานและอยูในสังคมอยางมีความสุข และนําความรูที่ไดรับจากการฟงธรรม และปฏิบัติธรรมไป

เผยแพรบุคคลอื่น ๆ เปนการขยายเครือขายในสังคมตอไป
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 4

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี

การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผล

ประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน

เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได ในกระบวนการทับซอนในองคกร

มีพัฒนาการตามสมัยนิยม เพื่อเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกรจึงตองมีการทบทวนและ

ปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

 - จัดประชุมปรึกษาหารือกระบวนปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

ตัวชี้วัด

 - ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตําบล และพนักงานจางมี

ความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน

ผลลัพธ 

 - ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตําบล และพนักงานจางมีความรู

เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนและมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 5

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

"โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนกับผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน ลูกจาง เทศบาลตําบลเนินฆอ"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของจนส�งผลกระทบ

ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้ง

เจตนาหรือไม เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบต�อกันมาจนไม�เห็นว�าจะเปนสิ่งผิดแต�อยางใด 

พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ต�องคํานึงถึงผลประโยชน

สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือ

พวกพอง

         “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี

การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผล

ประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน

เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไป

ดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมี

อํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทาง

ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงาน

ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก

เจาหนาที่เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

        ดังนั้น เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจการปองกันผลประโยชน

ทับซอนแกบุคลากรในเทศบาลตําบลเนินฆอ เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด

กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับ

ความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหความรูความเขาใจแกเทศบาลตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน

3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ

3.3 เพื่อเสริมสร�างใหข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของเทศบาลตําบลเนินฆอมีจิตสํานึก คานิยม และ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย  สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให

หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่นมุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ
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6.  วิธีดําเนินการ

 - จัดประชุมประจําเดือน และใหความรู�เรื่องผลประโยชนทับซอน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

ตัวชี้วัด

 - ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตําบล และพนักงานจางมี

ความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน

ผลลัพธ 

 - ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตําบล และพนักงานจางมีความรู

เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนและมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
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1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. มาตรการ "ปลูกจิตสํานึกคานิยมและทัศนคติที่ดีในการเปนคนไทยไรทุจริต"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         ประเทศไทยเสียหายอยางหนักจากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น เพียง 10 คดีที่องคกรตอตาน

คอรรัปชั่น (ประเทศไทย) นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑกลโกงชาติ ไดสะทอนใหเห็นมูลคาความ

เสียหายกวา 6.3 แสนลานบาทนับเปนการสูญเสียโอกาสมหาศาลที่ประเทศจะไดนํางบประมาณเหลา

นี้ไปพัฒนาในดานตางๆ  ขณะที่หลายภาคสวนพยายามแกไขปญหา โดยมีมาตรการปองกัน ตรวจสอบ 

และตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ แนวทางที่มีความสําคัญเชนกัน คือ การปลูกฝงคานิยม

การมีคุณธรรม จริยธรรม และการไมยอมรับการโกงใหแกเยาวชน เพื่อปองกันปญหาที่รากเหงา 

ไมใหเกิดพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นในระยะยาว ในวันที่ 6 กันยายนของทุกปซึ่งเปนวันตอตาน

คอรรัปชั่นแหงชาติ องคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย)  เพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมความดี

5  ประการ  ไดแก 1.ความซื่อสัตยสุจริต 2.การมีจิตสาธารณะ 3.ความเปนธรรมทางสังคม

4.กระทําอยางรับผิดชอบ 5.เปนอยูอยางพอเพียง ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น เปนปญหาสําคัญที่กอให

เกิดผลกระทบตอประเทศไทยหลายดานที่สําคัญที่สุด การเปลี่ยนแปลงเจตคติของคนในสังคม ไปสู

การยอมรับการคอรรัปชั่น นิยมยกยองความร่ํารวยและการแสวงหาผลประโยชนสวนตนโดยไมคํานึง

คอรรัปชั่นความรุนแรงยิ่งขึ้นอันตรายตอสังคมไทย

          เทศบาลตําบลเนินฆอ เล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมความคิดสรางสรรค ความรู 

ความเขาใจในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสรางจิตสํานึก

ดานคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลใหแกผูสูงอายุของตําบลเนินฆอ

อยางตอเนื่อง เพื่อมุงหวังการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นวาเปนเรื่อง

ในการแจงขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบผานชองทางตาง ๆ 

ขององคกร และเปนการปองกันแกไขปญหาการทุจรติคอรรัปชั่นที่ไดผลที่สุดโดยการสรางจิตสํานึก

ใหกับผูสูงอาชีพใหมีความซื่อสัตย สุจริต การยึดมั่นในความสัตย สุจริต รูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอ

ตนเองและผูอื่นโดยชอบ  ไมคดโกงมีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึง

สังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใด ๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน

เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณะรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต

3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ

3.3 เพื่อปรับทัศนคติในการสรางคานิยมแบบใหมใหกับประชาชน

3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานความซื่อสัตย สุจริต แกประชาชนทุกภาคสวน

4.เปาหมาย/ผลผลิต

ดานปริมาณ

 - ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ  จํานวน 60 คน

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
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 - สื่อประชาสัมพันธการรณรงคตาง ๆ ปละ 1 ครั้ง

ดานคุณภาพ

 - ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอมีตระหนักรูสามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา

ความรูประสบการณที่ไดรับมาปรับใชกับตนเองและสังคมสวนรวมไดอยางมีความมีความสุข

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร

6.3 ดําเนินการตามโครงการ

6.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.-บาท

9.  ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผูสูงอายุได�รับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต

10.2 ผูสูงอายุมีภูมิคุ�มกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ

10.3 ผูสูงอายุมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนส�วนตน เพื่อรักษาประโยชนส�วนรวม



48

1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. โครงการ 3 R รักษบาน ชุมชน องคกร

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          เนื่องจากการจัดการขยะเปนปญหาที่รัฐบาลเห็นความสําคัญและยกเปนวาระแหงชาติ และ

ไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนพิเศษ 189 ง ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 และมีหนังสือ

สั่งการรวมถึงแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะรักษาความ

สงบเรียบรอยแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน 

คือ

1. กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (มูลฝอยเกา)

2. สรางรูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) โดยเนนการลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม และการกําจัดขยะมูลฝอยโดย

เทคโนโลยีแบบผสมผสานเนนการแปรรูปเปนพลังงานหรือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยเนนการสรางวินัย

ในชาติมุงสูการจัดการอยางยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด

4. สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน รณรงคประชาสัมพันธใหความรู ปลูกจิตสํานึกสราง

ความตระหนักใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตการลดคัดแยกที่ตนทางจน

ถึงการกําจัดขั้นสุดทายตลอดจนลดการใชถุงพลาสติก และหันมาใชวัสดุอื่นแทน

          เทศบาลตําบลเนินฆอ มีปริมาณขยะที่จัดเก็บไดเฉลี่ย 1.60 ตัน/วัน (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2558)

ซึ่งเทศบาลตําบลเนินฆอ ไดเห็นความสําคัญในดานการบริหารจัดการขยะในบาน ชุมชน และองคกร ทั้งขยะ

ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยเฉพาะประเภทหลวดไฟฟา ซึ่งหากไมมีการกําจัดอยางถูกวิธีแลว

จะสงผลกระทบทั้งตอมนุษย สิ่งมีชีวิตทุกชนิดและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงไดมีแนวทางการบริหาร

จัดการขยะในบาน ชุมชน และองคกร โดยถือวาเด็กเยาวชน และประชาชนเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญ

ยิ่งในการขับเคลื่อนในการจัดการขยะในบาน ชุมชน และองคกร โดยใหเห็นความสําคัญและตระหนักถึงการ

มีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ (ขยะใครผูผลิต ตองมีสวนรวมรับผิดชอบ : Responsibility)

โดยลดการใช (Reduce) การนํากลับมาใชใหม (Reuse) และการนํากลับมาใชใหมโดยผานกระบวนการ

อุตสาหกรรม (Recycle) จึงไดจัดทําโครงการ 3R รักษบาน ชุมชน องคกร ขึ้น 

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะของตนเอง

3.2 เพื่อลดปญหาจากกลิ่นและแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคที่เกิดจากขยะ

๓.3 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นตามหลักประชาธิปไตยแบบ

มีสวนรวม

3.4 เพื่อใหประชาชนเกิดจิตสาธารณะ จิตสํานึกในความเปนพลเมือง

3.5 เพื่อใหทองถิ่นมีกิจกรรมที่เปนรูปธรรมภายในชุมชน ทองถิ่น ที่สามารถสรางความเปน

พลเมืองไดอยางตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืน

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ
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3.6 เพื่อใหเกิดศูนยการเรียนรูเปนแบบอยางที่ดีแกทองถิ่นอื่น

3.7 เพื่อรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะใหแกประชาชนในเขตเทศบาลฯ

3.8 เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความสะอาดสวยงาม สรางความประทับใจ แกนักทองเที่ยว

และผูมาเยือน
4.เปาหมาย/ผลผลิต

 -   อบรมผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจาง คณะกรรมการขับเคลื่อน

กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ จํานวน 120 คน

จํานวน  1  ครั้ง

 -  จัดการประชุมติดตามประเมินผล จํานวน  2  ครั้ง

 - ประชุมและเดินรณรงคประชาสัมพันธ จํานวน 60 คน จํานวน 10 ครั้ง

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - โรงเรียนวัดเนินทราย/โรงเรียนวัดถนนกะเพรา/โรงเรียนวัดจํารุง

 - กองทุนวัสดุรีไซเคิล เทศบาลตําบลเนินฆอ ทุกวันพุธ ในวันและเวลาราชการ

6.  วิธีดําเนินการ

6.1 ขออนุมัติโครงการ

6.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนการใชงบประมาณ ทิศทางการดําเนินงานตอ

6.3 เชิญคณะกรรมการชุมชน  ผูนําชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ผูใหญบาน

และประชาชน หนวยงานราชการและเอกชนเขารวม

6.4 ประชุมและรณรงคประชาสัมพันธโครงการ

6.5 ดําเนินการตามโครงการฯ

6.6 ติดตามและประเมินผลกอนและหลังดําเนินโครงการ พรอมสรุปผลการดําเนินการเสนอ

ตอคณะผูบริหาร

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณทั้งสิ้น 70,000.-บาท/ป

9.  ผูรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 เชิงคุณภาพ

(๑) ประชาชนมีบทบาทในการจัดการขยะดวยตนเอง

(๒) กลิ่นและแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคที่เกิดจากขยะหมดไปในชุมชน

(3) ประชาชนเกิดจิตสาธารณะ จิตสํานึกในความเปนพลเมือง
(4)  ทําใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน

(5) ทองถิ่นมีกิจกรรมที่เปนรูปธรรมภายในชุมชน ทองถิ่น ที่สามารถสรางความเปนพลเมือง

ไดอยางตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืน

(6) เปนศูนยการเรียนรูเปนแบบอยางที่ดีแกทองถิ่นอื่น

(7) ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ไดรับการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
10.๒ เชิงปริมาณ
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๑. มีสมาชิกเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น

2. ครัวเรือนเขารวมโครงการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น

3. ปริมาณขยะจากครัวเรือนลดลง
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในเขตเทศบาล

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542  ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นได

กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรรายไดดังกลาวใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแตละประเภทและลดความเลื่อมล้ําดานรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนากระบวนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง

ตอเนื่อง ไดแก การสนับสนุนการถายโอนภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดาน

การสาธารณูปโภค ดานการพัฒนาการศึกษา ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ

พัฒนารายไดในทองถิ่น    ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดเก็บเอง โดยกําหนดแนวทางการขยายฐานภาษี กําหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แสวงหาแนวทางการเพิ่มรายได

ในรูปแบบอื่นๆ ที่กวางขวางขึ้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองไดใน

ระยะยาว ประกอบกับไดมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งเห็นชอบให

กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

เพื่อใหมีการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแนวทาง

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

         ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน งานจัดเก็บรายได กองคลัง ไดเห็นความสําคัญและความจําเปน

ในการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น ในสวนที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี

บํารุงทองถิ่น ภาษีปาย และคาธรรมเนียมตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งการจัดเก็บภาษีดังกลาว 

จะตองใหเกิดความถูกตอง ครบถวนและเปนธรรม นอกจากประสิทธิภาพในการจัดเก็บของ

เจาหนาที่แลว ความเขาใจที่ถูกตอง ความรวมมือ และความตระหนักในหนาที่ของประชาชน

ผูมีหนาที่ชําระภาษีมีความสําคัญยิ่ง งานจัดเก็บรายได กองคลัง จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา

และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในเขตเทศบาล เพื่อใหทองถิ่นมี

การจัดเก็บรายไดที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหการจัดเก็บรายไดทองถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนําไปพัฒนา

ทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมของโครงการดังนี้

1. การจัดทําปายประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดทราบระยะเวลาการชําระภาษี ในเขตเทศบาล

2. การจัดทําสติ๊กเกอร แสดงการชําระภาษีปายสําหรับผูอยูในขายชําระภาษีปาย

3. การจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลรายการทรัพยสินและเจาของทรัพยสินที่อยูในขาย ตองเสียภาษี

และคาธรรมเนียมตางๆ ใหถูกตอง ครบถวน

โครงการนี้ไดจัดทําขึ้นตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ดังนี้

1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง พ.ศ.2542 

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 11 พ.ศ.2543)

3. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

4. พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510

5. พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
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เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558  เรื่อง 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในเขตเทศบาล

3.2เพื่อประชาสัมพันธและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษีใหแกผูอยูในขายชําระภาษีในเขต

เทศบาลตําบลเนินฆอ

3.3 เพื่อใหผูอยูในขายชําระภาษีตระหนักถึงความสําคัญในหนาที่ของการเสียภาษีและคาธรรมเนียม

ในเขตเทศบาล 

3.4 เพื่อพัฒนารายไดของเทศบาลใหเพิ่มมากขึ้น

3.5 เพื่อสรางเกิดแรงจูงใจในการชําระภาษี

3.6 เพื่อใหการจัดเก็บภาษีในทองถิ่นเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม และทั่วถึง

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ผูอยูในขายชําระภาษี 3 ประเภท จํานวน 492 ราย

 - จัดเก็บภาษีไดครบถวน รอยละ 100

5. พื้นที่ดําเนินการ

1. การปรับปรุงขอมูลรายการทรัพยสินและเจาของทรัพยสินที่อยูในขายตองเสียภาษีและ

คาธรรมเนียมในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ งานจัดเก็บรายได  กองคลัง

2. การจัดทําปายและสติกเกอรประชาสัมพันธ

3.ติดตั้งปายบริเวณเขตพื้นที่ หมู 1 บานเนินทราย จํานวน 1 ปาย

4. ติดตั้งปายบริเวณเขตพื้นที่ หมู 2 บานเนินทราย จํานวน 1 ปาย

5. ติดตั้งปายบริเวณเขตพื้นที่ หมู 3 บานเนินฆอ จํานวน 1 ปาย

6. ติดตั้งปายบริเวณเขตพื้นที่ หมู 4 บานถนนกะเพรา จํานวน 1 ปาย

7. ติดตั้งปายบริเวณเขตพื้นที่ หมู 5 บานหนองแพงพวย จํานวน 1 ปาย

8. ติดตั้งปายบริเวณเขตพื้นที่ หมู 6 บานเนินขาวตม จํานวน 1 ปาย

9. ติดตั้งปายบริเวณเขตพื้นที่ หมู 7 บานจํารุง จํานวน 1 ปาย

10. ติดตั้งปายบริเวณเขตพื้นที่ หมู 8 บานถนนนอก จํานวน 1 ปาย

11. ติดตั้งปายบริเวณเขตพื้นที่ หมู 9 บานถนนใน จํานวน 1 ปาย

6.  วิธีดําเนินการ

1.ขออนุมัติโครงการ

2.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง

3.ติดตั้งปายประชาสัมพันธและปรับปรุงขอมูลรายการทรัพยสิน

4.ดําเนินโครงการตามเปาหมายใหบรรลุวัตถุประสงค

5.ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณทั้งสิ้น 20,000.-บาท/ป
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9.  ผูรับผิดชอบ

กองคลัง  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 เชิงคุณภาพ

 - จัดเก็บภาษีไดครบถวน รอยละ 100

10.๒ เชิงปริมาณ

 - จํานวนผูชําระภาษี 3 ประเภท จํานวน 492 ราย
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 3

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการจัดทําประชาคมตําบลเนินฆอ

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ดวยเทศบาลตําบลเนินฆอ  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนการกระจายอํานาจการบริหารงานจากสวนกลาง  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและ

แกปญหาของประชาชนไดอยางทั่วถึง   ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีบทบาทอํานาจหนาที่

อยางกวางขวาง  โดยไมเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น 

แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ทองถิ่นดวย  และในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีการเปดโอกาสใหประชาคม

ทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่ม

มากขึ้นดวย

          ดังนั้น เพื่อเปนการรับทราบปญหา ความตองการของประชาชนในทุกระดับ และสามารถนํา

นําไปสูการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นโดยประชนชนมี

สวนรวมไดอยางแทจริง และเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารและการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ

งานของเทศบาล ผูบริหาร ฝายการเมือง สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาที่ เปนเวทีแหงการจุด

ประกายความคิด การปฏิบัติ และการประเมินผลกิจการทองถิ่นรวมกันโดยระบบโปรงใส จึงไดจัดทํา

โครงการจัดทําประชาคมตําบลปากน้ํากระแส ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษา

ประโยชนสาธารณะ

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได

3.2 เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมพัฒนาเทศบาลไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของผูบริหาร

เทศบาลตําบลเนินฆอ

3.3 เพื่อเปนการรวมตรวจสอบการทํางานของเทศบาลตําบลเนินฆอ

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ

 - ประชาชน กลุม องคกร ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน กลุมอาชีพ หนวยงานราชการในเขตเทศบาลตําบล

เนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

 - จัดประชุมประชาคมตําบลเนินฆอ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณทั้งสิ้น 30,000.-บาท/ป
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9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 เชิงคุณภาพ

(๑) เสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหมีความกลาคิด กลาแสดงออก กลานําเสนอปญหาและ

ความคิดเห็น ที่จะเขามามีบทบาทและรวมบริหารพัฒนาเทศบาล

(๒)    ทําใหการทํางานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส โดยใชระบบการตรวจสอบของ

ประชาชน ไดรับการยอมรับ เชื่อถือ และความไววางใจจากประชาชน

(๓)    ทําใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน

10.๒ เชิงปริมาณ

๑. เทศบาลไดปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในมิติดานการ

บริหารจัดการ รอยละ ๙๐ ขึ้นไป อันจะสงผลเปนประโยชนสุขตอประชาชน
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 4

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

10. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน กอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ทองถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม สามารถชวยใหธรรมชาติมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปนการลดภาวะโลกรอน

“ดินและน้ํา ลมและฟา ปาและเขา รวมกันเขา คือทรัพยสิน แผนดินแม ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รักดูแล 

เพื่อมอบแกหลานเหลนไทย ไปชั่วกาล” คําขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชการแกประชาชนชาวไทย ไดสะทอนเปนอยางดีถึงความเปน 

“นักอนุรักษ” ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระองคทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแนวแนในการ

อนุรักษผืนปาใหคนไทย มีความรักในทรัพยากร คือ ความรักชาติ รักแผนดินนี้ก็คือ รักสิ่งที่เปนสมบัติของ

ตัวเขานั้น ทําไดโดยสรางความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เราก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพัน

ตอกัน แตถาใหรูวาสิ่งนั้นคืออะไรหรือวาทํางานก็จะรูสึกชื่นชมและรักหวงแหน ในสิ่งนี้วาเปนของตนและ

จะทําใหเกิดประโยชนได  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ

การบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ขอ 24  การจัดการ การบํารุง

รักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          เทศบาลตําบลเนินฆอ ตระหนังถึงความสําคัญ เกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริม

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ  และเพื่อเปนการสานตอพระราชปณิธานแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช จึงไดจัดทํา “อนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”  

เพื่ออบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3.2 เพื่อเปนแหลงรวบรวมพรรณไมชนิดตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่นโดยเฉพาะพรรณไมหายาก ตลอดจน

หาทางขยายพันธุ เพื่อใหมีปริมาณเพิ่มขึ้นแลวนําไปสูการพัฒนาเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกประชาชน

3.3 เพื่อเปนแหลงรวบรวมองคความรูความหลากหลายทางชีวภาพ การนํามาใชใหเกิดประโยชนทาง

เภสัชเวท การเปนอาหารและอื่นๆ

3.4 เพื่อเปนแหลงปลูกฝงโนมนาว กลอมเกลาจิตใจใหเยาวชนเกิดความเขาใจ ไดเกิดความปติ หวงแหน

และตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนมรดกที่สําคัญของประเทศเพื่อนําไปสูการอนุรักษ

และการใชประโยชน อยางชาญฉลาดและยั่งยืน
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4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ

 - ประชาชน กลุม องคกร ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน กลุมอาชีพ หนวยงานราชการในเขตเทศบาลตําบล

เนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

 - จัดประชุมประชาคมตําบลเนินฆอ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณทั้งสิ้น 50,000.-บาท/ป

9.  ผูรับผิดชอบ

 - สํานักปลัด/กองชาง เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 เยาวชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

�10.2 เกิดกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทา

ปญหาสภาวะโลกรอนในพื้นที่

10.3  เยาววชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม

10.4  เปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
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1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัส

แกชาวไทยนับตั้งแต พ.ศ. 2517 เปนตนมา และถูกพูดถึงอยางชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

เพื่อเปนแนวทางการแกไขวิกฤตการณทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง

และยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  และเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตซึ่งอยู

ระหวางสังคมระดับทองถิ่นและตลาดระดับสากล   ใหมีความพอเพียง และมีความพรอมที่จะจัดการตอ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยตองอาศัยความรอบรู รอบคอบและระมัดระวัง 

วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเพียงการประหยัด แตเปนการดําเนินชีวิตอยาง

สมดุลและยั่งยืน เพื่อใหสามารถอยูไดแมในโลกโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง  ในทางการเมืองเศรษฐกิจ

พอเพียงมีบทบาทสําคัญในการสถาปนาอํานาจนําดานอุดมการณโดยเฉพาะอุดมการณกษัตริยนิยมใน

สังคมไทย ในฐานะ “กษัตริยนักพัฒนา” จนไดรับการขนานพระนามวา ทรงเปนธรรมมิกราชาหรือ

ธรรมราชา  ซึ่งหมายถึงพระราชาผูปฏิบัติธรรม พระราชาผูทรงธรรม ราชธรรมที่สําคัญที่สุด คือ

ทศพิธราชธรรม 10 ประการ ประกอบดวย การใหทาน ศีล การเสียสละ ความซื่อตรง ความออนนอม 

ความเพียร ความไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความอดทน และความไมประพฤติยึดธรรมและแสวงหา

ในธรรม  ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอการเติบโตของอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง  และสิ่งเหลานี้ถูกตอกย้ํา

และผลิตซ้ําโดยสถาบันทางสังคมตาง ๆ เชน สถาบันการศึกษา  หนวยงานราชการ  สื่อมวลชน สงผล

ใหเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทตอการกําหนดอุดมการณการพัฒนาประเทศประกอบกับยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  (พ.ศ.2560-2564)ยุทธศาสตรที่ 1 สราง

สังคมที่ไมทนตอการทุจริต มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมในทุกระดับชวงวัย

ตั้งแตปฐมวัยเพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต 

พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต โดยมีแนวทงกลยุทธ ไดแก นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช

ในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานทุจริต พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน  

การนําเสนอรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใหความรูทุก

ระดับรวมถึงการพัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อีกทั้งเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (6)

การสงเสริม การฝกและการประกอบอาชีพ , พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) มาตรา 51 (5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร

          เทศบาลตําบลเนินฆอ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนพสกนิกรชาวไทยที่พรอม

ถวายสัตยปฏิญาณในการเทิดทูนและปกปองสถาบันสําคัญของชาติทุกรูปแบบพรอมนอมนําหลักการทรงงาน

และผลักดันแนวทางพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว อันประกอบ

ดวยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” บนเงื่อนไข “ความรู และ คุณธรรม” โดยมีการนํามาใชใน

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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การรณรงคเผยแพรผานชองทางตาง ๆ อยูในปจจุบันอยางตอเนื่อง  และมีการสรางใหประชาชนทั้งในวัยเด็ก

และวัยทํางานในทุกสังคมทุกอาชีพสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีธรรมาภิบาลในจิตใจ ซึ่ง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 การบริหารจัดการเศรษฐกิจ

สวนรวม สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  และ

ของรัฐบาลที่ไดใหความสําคัญกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม เปรียบเทียบ

ไดกับ “พระมหาชนก” ที่หมั่นทําความดี โดยไมวันสิ้นสุดเพื่อแสดงใหเห็นวา สิ่งใดที่ทําไดยาก แตถาเปน

การทําเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 แลวเจาหนาที่ของหนวยราชการทุกภาคสวน และ

พสกนิกรในตําบลเนินฆอสามารถทําไดเพื่อพอหลวงของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ไดมีการจัดตั้งศูนย

พระมหาชนกเทศบาลตําบลเนินฆอเมื่อป พ.ศ.2555 เพื่อสนับสนุนกระบวนการเชื่อมโยงและ

บูรณาการของหนวยงานตาง ๆ และเปนศูนยรวมเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค  เพื่อใหการจัดตั้งศูนยพระมหา

ชนกเปนไดโดยมีประสิทธิภาพ และมีการนํานโยบายรัฐบาลที่ไดมุงพัฒนาโดยนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนนโยบายและนําไปสูการปฏิบัติโดยมุงเนนความสําคัญ 2 ดาน ที่ตองทําคูขนานกันไป คือ 

ดานการพัฒนาอาชีพขั้นพื้นฐานและดานการพัฒนาจิตใจ โดยการนํา “พระมหาชนก” มาเปนตนแบบ

หรือตัวอยางในการครองตนครองครอบครัว เพื่อใหราษฎรทั่วไปไดศึกษาแบบอยางและเพื่อใหปรากฏผล

เปนรูปธรรม โดยไดมีการจัดทํากิจกรรมปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่ออบรมบมเพาะใหประชาชน

ในทุกสังคมทุกอาชีพ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับสังคม ไปจนถึงระดับภาครัฐ ไดเกิดธรรมา

ภิบาลขึ้นในจิตใจไดอยางแทจริง และมีการบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ  ในศูนยพระมหาชนก

เทศบาลตําบลเนินฆอ การใหความรูและปลุกจิตสํานึกประชาชนในทองถิ่นใหเขาใจถึงเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งมิใชเพียงแคการทําการเกษตรเพียงอยางเดียว มีการละลายพฤติกรรมครอบครัวแตละ

ครอบครัว รวมถึงทุกกลุมอาชีพ ตองมีความพอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภมาก ไมเบียดเบียนผูอื่น และ

นําทางใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน ใชจายเงินใหไดมาอยางพอเพียงและประหยัด 

ตามกําลังของเงินของประชาชนนั้น และยังสงเสริมใหประชาชนมีการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท

รวมทั้งผูผานการบําบัดยาเสพติด สามารถนําไปประพฤติ ปฏิบัติ ในการดํารงชีวิต สามารถพึ่งตนเองได   

อันจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืนตอไป โดยไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขึ้น เพื่อเปนการติดตามการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต

3 วัตถุประสงค

3.1 ๒. เพื่อเปนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปลุกจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นมี

ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดํารงตนโดยยึดหลักทางสายกลางเปนแบบอยางที่ดีตอครอบครัวและ

เปนครัวเรือนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม

3.2 ๔. เพื่อเปนการย้ําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางในการดําเนินชีวิตใน

ดานตาง ๆ และการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท อันจะนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนรวมถึง

จิตสํานึกและคานิยมของประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่นมิใหยึดติดกับระบบทุนนิยม ซึ่งเปนสาเหตุ

หนึ่งของพฤติกรรมการทุจริต

3.3 เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอประยุกตใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและการใชชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงในการทําทุจริต

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอผานการประเมินครอบครัวพระมหาชนก
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5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ,ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานผูบริหาร หัวหนาสวนเขาใจ นําเสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ

2. กําหนดการลงพื้นที่ในแตละหมูบาน

3. ดําเนินการลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอทุกหมูบาน

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดครอบครัวพระมหาชนก พรอมประกาศผลการประเมินให

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณทั้งสิ้นปละ 7,000.-บาท

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 เชิงคุณภาพ

(1) ประชาชน กลุม องคกรตาง ๆ มีความรูความเขาใจในดานเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป

ดําเนินการในครัวเรือนได

(2) เกณฑการประเมินสามารถทําใหประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตไดอยางเปน

รูปธรรม

10.๒ เชิงปริมาณ

(๑) จํานวนครัวเรือนที่ผานเกณฑประเมินไมนอยกวารอยละ 80
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "องคความรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง" มาสอดแทรกในการประชุมหนวยงานทุกครั้งที่จัดการประชุม

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ดวยยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  (พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมใน

ทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัยเพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย

สุจริต ซึ่งมีกลยุทธที่สําคัญประการหนึ่งที่ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

โดยมีแนวทงกลยุทธ ไดแก นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการ

ปฏิบัติงานตอตานทุจริต พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอรูปแบบการปองกันการ

ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใหความรูทุกระดับรวมถึงการพัฒนาระบบและจัดการ

องคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ดังนั้น เพื่อดําเนินการตามกลยุทธและแนวทางการกลยุทธของแผนยุทธศาสตรดังกลาว เทศบาล

ตําบลเนินฆอ จึงไดสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น เพื่อปลุกจิตสํานึกและคานิยมของสังคมไทยมิใหยึดติดกับระบบ

ทุนนิยม ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมการทุจริตในการดําเนินงาน จึงไดจัดกิจกรรม

งานของเทศบาล ผูบริหาร ฝายการเมือง สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาที่ เปนเวทีแหงการจุด

ประกายความคิด การปฏิบัติ และการประเมินผลกิจการทองถิ่นรวมกันโดยระบบโปรงใส จึงไดจัดทํา

"องคความรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง" มาสอดแทรกในการประชุมหนวยงานทุกครั้งที่จัดการประชุม ขึ้น เพื่อ

สรางจิตสํานึกและความตระหนักในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอไดรับความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 เพื่อปลุกจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่นมิใหยึดติดกับระบบทุนนิยม

ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมการทุจริต

3.3 เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอประยุกตใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและการใชชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงในการทําทุจริต

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ

 - ประชาชน กลุม องคกร ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน กลุมอาชีพ หนวยงานราชการในเขตเทศบาลตําบล

เนินฆอ

 - กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนไมนอยกวา 2 กิจกรรม

 - ชองทางในการเผยแพร ไมนอยกวา 3 ชองทาง

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ,ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูล/องคความรู/ตัวอยางที่เกี่ยวของกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. กําหนดชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล/องคความรู/ตัวอยางที่เกี่ยวของกับแนวคิด
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล/องคความรู/ตัวอยางที่เกี่ยวของกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชองทางตาง ๆ

4. สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดประชุมประชาคมตําบลเนินฆอ

5. ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 เชิงคุณภาพ

(1) ประชาชน กลุม องคกรตาง ๆ มีความรูในดานเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปดําเนินการในครัวเรือนได

(๒) ทําใหการทํางานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส โดยใชระบบการตรวจสอบของ

ประชาชน ไดรับการยอมรับ เชื่อถือ และความไววางใจจากประชาชน

(๓) ทําใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน

10.๒ เชิงปริมาณ

(๑) จํานวนชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธ/สื่อตาง ๆ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 2 กิจกรรม
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1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รอยดวงใจ ใฝธรรมะ

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         เด็กและเยาวชน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญา

ที่ดีแลว ยังตองมีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลที่

เรียกวาเปนมนุษยที่สมบูรณ มีภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  พระพุทธศาสนา ถือเปน

แหลงรวมสรรพคําสอน ตนแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนไทยควรไดรับการศึกษา 

เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิต

และบทบาทหนาที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ไดอยางกลมกลืน ภายใตสถานการณที่อาจจะมีทั้งดีและไมดีเกิดขึ้น

 โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตอง การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแกเด็ก 

เยาวชน และประชาชนทั่วไปนั้น เปนหนาที่ของทุกองคกร ที่จะตองเล็งเห็นและใหความสําคัญเปนอันดับแรก

ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็ก เยาวชนใหเปนคนดี เปนที่ตองการของสังคม และประชาชน

ทั่วไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับตนไมที่

ขาดรากแกว ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุล ตลอดจนสถาบันตางๆที่เกี่ยวของ

จะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรม ใหความรูที่ถูกตอง สรางความเชื่อและความเห็นใหตรง ตลอดจน

ติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะดวย ที่สําคัญคือ สถาบัน

ครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัย 

สรางคานิยมการบริโภคที่ถูกตอง และเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก  แตปญหาทางสังคมก็มากขึ้นเปนลําดับ 

เด็กและเยาวชนเจริญวัย ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน  ประกอบกับเพื่อใหเยาวชนอยูบนพื้นฐาน

ของความประหยัดและไมฟุมเฟอย ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          เทศบาลตําบลเนินฆอ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนําไป

พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสม และตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแล สงเสริมในดาน

ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาชาวบาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริม

สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในทองถิ่นใหมีความผาสุก  และการเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาของชาติเพื่อสรางบรรยากาศของ

ความปรองดองและความรักสามัคคีของคนในชุมชนทองถิ่น  จากเหตุผลดังกลาวเทศบาลตําบลเนินฆอ

จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาจิต  พัฒนาตน  ขึ้นเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหเยาวชนมีความสมบูรณ 

สมดุลทั้งทางจิตใจ รางกายสติปญญา การเรียนรูหลักธรรมนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู สมานฉันทและ

เอื้ออาทรตอกันของคนในชาติ ตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต มีสวนรวมในการเสริมสราง

ทองถิ่นของตน

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
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3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสรางความรูความเขาใจ สามารถพึ่งตนเองได 

3.2 เพื่อเปนการเรียนรูหลักธรรมนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกันของคน

ในชาติ ตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต มีสวนรวมในการเสริมสราง ทองถิ่นของตนประชาคม

ไทยและประชาคมโลก 

3.3 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนมีความรูคูคุณธรรมสามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพบน

พื้นฐานของความเปนไทยอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุขตามวิถีชีวิต ประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยเปนประมุข

3.4 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และเสริมสรางใหผูเขารับการอบรมมีพฤติกรรม

ที่ดีงามตามหลักมารยาทของชาวพุทธ เกิดภูมิคุมกันที่ดีกับตนเอง สามารถนําหลักธรรมทางพระ

พุทธศาสนาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

 - เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญขอการเปนลูกที่ดี ศิษยที่ดี เพื่อนที่ดี

พลเมืองที่ดี เปนพุทธ (ทักษะพิสัย)  และมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท

 - เด็ก เยาวชน และประชาชนผูเขารับการอบรม ไดปฏิบัติ  กิจกรรมทางพุทธศาสนาในสถานการณ

จริง และมีคุณลักษณะที่ดี งาม ตามหลักมารยาทชาวพุทธ(ทักษะพิสัย)

 - จัดอบรมแบงออกเปน 2 รุน ไดแก

รุนที่ 1 ในวันที่ 1-2  สิงหาคม 2560 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 คณะครู และบุคลากรของหนวยงาน

รุนที่ 2 ในวันที่ 3-4  สิงหาคม 2560  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 คณะครู และบุคลากรของหนวยงาน

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

1. จัดหาพระวิทยากร/จัดทําตารางการอบรม

2. จัดหาสถานที่/จัดเตรียม สถานที่

3. จัดซื้อ-จัดจาง

4. จัดอบรมกลุมเปาหมาย

5. ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณทั้งสิ้น 80,000.-บาท/ป

9.  ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 เชิงคุณภาพ

(1) เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง

ความสําคัญขอการเปนลูกที่ดี ศิษยที่ดี เพื่อนที่ดี พลเมืองที่ดี เปนพุทธ (ทักษะพิสัย) และมีความ

สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท  และไดปฏิบัติ  กิจกรรมทางพุทธศาสนาในสถานการณ จริง และมี
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คุณลักษณะที่ดี งาม ตามหลักมารยาทชาวพุทธ(ทักษะพิสัย)

(2) จํานวนผูเขารวมโครงการ   302  คน

(3) จํานวนรุนอบรมแบงออกเปน 2 รุน ไดแก

รุนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 คณะครู และบุคลากรของหนวยงาน

รุนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 คณะครู และบุคลากรของหนวยงาน
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1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

 โครงการเด็กไทยไมโกง

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ในปจจุบันการคอรรัปชั่น ถือ เปนปญหาที่อยูคูกับสังคมไทยมายาวนาน จนกลายเปนเรื่อง

ปกติ ที่ทํากันใหเห็นโตงๆ โดยที่ไมคํานึงถึงเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต วาพวกเขา

กําลังตกอยูในสังคมแหงการฉอโกงและทุจริต ฉะนั้นการสรางจิตสํานึกใหเด็กรูจักผิดชอบชั่วดี ลด

ความเห็นแกตัวลง จะเปนวิธีปลูกฝงที่ดีที่สุด แตจะทําอยางไรใหไดผลนั้น เนื่องจากสังคมไทยใน

ทุกวันนี้มีแบบอยางที่ไมดีใหเด็กไดลอกเลียนพฤติกรรมอยูเต็มบานเต็มเมือง จึงทําใหพื้นฐานนิสัย

ของเด็กกลับไมไดมีการพัฒนาเหมือนเทคโนโลยีตางๆ ที่กําลังดําเนินไป ตรงกันขามอาจกําลังจะ

ถอยหลัง มีความคิดแตกแยกมากขึ้น นึกถึงตัวเองเปนหลัก ไมแครวาสังคมจะเปนอยางไร ขอให

ตัวเองสุขสบายก็พอ ถึงเวลาแลวที่เราตองชวยกันแกไข ดังนั้น เพื่อปลูกฝงใหเด็กไดเติบโตมาเปน

คนดีของสังคม“คบเด็กสรางชาติ โตไปไมโกง” เพื่อความโปรงใส  ในประเทศไทย เทศบาลตําบล

เนินฆอจึงไดคิดจัดทําโครงการอบรมเด็กไทยตองไมโกง เพื่อใชสอนเด็กนักเรียนตั้งแตชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5-6 เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตยและตอตานการทุจริต

เพราะเชื่อวาการที่จะปลูกฝงใหคนมีความประพฤติที่ดี จะตองเริ่มตั้งแตเด็กๆ มุงเนนใหเด็กยึดมั่น

ในคานิยม 5 ประการ ไดแก 1. ความซื่อสัตยสุจริต  (Honesty and Integrity)  คือ การยึดมั่น

ในความสัตยจริงและในสิ่งที่ถูกตองดีงาม มีความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติตอตนเอง

และผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง การนําไปใชจริง พูดความจริง ไมลักขโมย ทําตัวเปนที่นาเชื่อถือ ทํา

ตามสัญญาตรงไปตรงมา กลาเปดเผยความจริง รูจักแยกแยะประโยชนสวนตัวสวนรวม ดังนั้น 

การดําเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตยสุจริตเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปน ไมวาจะซื่อสัตยตอ

ตนเองหรือผูอื่น ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตยสุจริตนั้น เราจะตองปลูกฝงและสรางจิตสํานึก

เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางถูกตอง และใหเห็นโทษของการไมซื่อสัตยสุจริตวาจะสงผลตอ

ตนเองและสังคมอยางไรบาง 2. การมีจิตสาธารณะ (Greater Good) คือ การมีจิตสํานึกเพื่อ

สวนรวม มีความตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทํา

ใดๆเพื่อไมใหเกิดผลกระทบเสียหาย       ตอสวนรวม และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน

เพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม ดูแลสังคม รับผิดชอบสวนรวมเสียสละเพื่อสวนรวม เอื้อเฟอ 

เมตตา มีน้ําใจ ไมเห็นแกตัว ดังนั้น การอยูรวมกัน  ของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ตองอาศัย

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเขาใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิก  ในสังคมคิดและทําเพื่อสวนรวม

รูจักการใหเพื่อสังคม ไมเห็นแกประโยชนสวนตนเปนใหญ  และพรอมที่จะเสียสละหรือชวยปกปอง

ผลประโยชนของสวนรวม 3. ความเปนธรรมทางสังคม  (Fairness and Justice) คือ การปฏิบัติ

ตอผูอื่นอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน และอยางมีเหตุผล โดยไมเลือกปฏิบัติตอ เพศ เชื้อชาติ 

ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม นึกถึง  ใจเขาใจเรา ไมเอาเปรียบผูอื่น รับฟงผูอื่น เคารพ

ใหเกียรติ์ผูอื่น กตัููอยางมีเหตุผล คํานึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด ดังนั้น ทุกคนควรไดรับความ

เปนธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมวาจะแตกตางกันดวยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกําเนิด

ฐานะ หรือการศึกษา รวมทั้งตองไมละเมิดสิทธิของผูอื่นดวย ดังนั้น การใหความเคารพในศักดิ์ศรี

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
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ความเปนมนุษยของผูอื่น การไมเอาเปรียบผูอื่น และการเขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเอง จะชวย

ใหรักษาความเปนธรรมในสังคมไดมากขึ้น  4. กระทําอยางรับผิดชอบ (Responsibility and 

Accountability) คือ การมีจิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตัวเองและปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด

เคารพกฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ หากมีการกระทําผิดก็พรอมที่จะ

ยอมรับและแกไขในสิ่งที่ผิด ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด มีระเบียบวินัย เคารพกติกา รับผิดชอบ

ในสิ่งที่ทํา กลายอมรับผิดและรับการลงโทษ รูจักสํานึกผิดและขอโทษ แกไขในสิ่งผิด กลาทําใน

สิ่งที่ถูกตอง ดังนั้น ในทุกสังคมประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกตางหลากหลายตามบทบาท

และหนาที่ตางๆที่เหมือนกันบางและตางกันบาง ตั้งแตเปนสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของ

โรงเรียน สมาชิกของที่ทํางาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยูรวมกันอยางสันติสุข เขาใจ  

ซึ่งกันและกัน ไมละเมิดผูอื่น และพรอมยอมรับในการกระทําของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะ

ตองเขาใจความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตนเองและบุคคลตางๆ รวมทั้งการปฏิบัติ

หนาที่ตางๆอยางมี   ความรับผิดชอบ พรอมที่จะใหมีการตรวจสอบได มีความเคารพตอกฎเกณฑ

กติกาอยางมีวินัย 5. เปนอยูอยางพอเพียง คือ การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง

ไมละโมบ   โลภมาก รูจักยับยั้งชั่งใจ และตองไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและผูอื่น

รูจักความเพียงพอ ความพอดี มีความอดทนอดกลั้น รูจักบังคับตัวเอง ไมกลัวความยากลําบาก

ไมทําอะไรแบบสุดขั้วหรือ  สุดโตง มีสติและเหตุผลดังนั้น การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้น ถือวาเปนแบบอยางที่ดี ที่ควรถือปฏิบัติ การรูจักความพอดี พอประมาณในการใชชีวิต 

การรูสึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู การรูประหยัดและรูคุณคาสิ่งของเปนเรื่องสําคัญในการสรางนิสัย

ที่เปนอยูอยางพอเพียง จะไมทําใหเกิดการดิ้นรนแบบเห็นแกตัวและขาดสติ ไมเอาเปรียบผูอื่นและ

สังคมในภาพรวมดวย การแกปญหาดังกลาว นอกเหนือจากตองมีระบบ หรือมีกฎหมายแลว ความ

ตื่นตัวของประชนเปนสิ่งสําคัญไมแพกัน โดยเฉพาะถาคนเรารูจักถูก รูจักผิดแลว ไมมีทางที่จะทํา

ไมดี จึงไดมีการระดมสมองกันวา ในแงของหลักวิชา การปลูกฝงที่จะทําใหคนรูจักถูก รูจักผิดได

จะตองทําอยางไร และมีการประมวลผลออกมา  คือ ควรทําตั้งแตวัยเด็ก โดยเฉพาะในชวงวัยเด็ก

กําลังจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคตใหอยูในสังคม อยางรับผิดชอบ และเปนอยูอยางพอเพียง

ดวยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไมเบื่อ สอนใหเห็นวาการคดโกงเปนเรื่องที่ทุกคนจะตองปองกัน

ไมใหเกิดขึ้นในสังคมไทยได นั้น

          เทศบาลตําบลเนินฆอ มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

ถึงฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ที่จะตองดําเนินการอบรมโครงการนี้  

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อมุงเนนใหเด็กนักเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 สรางลักษณะนิสัยใหอยูใน

สังคมอยางรับผิดชอบ  

3.2 ความเขาใจและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต

3.3 เพื่อลดละการทุจริต คอรัปชั่น ปลูกจิตใตสํานึกใหกับเด็กกอนเปนผูใหญในภายหนา

3.4 เพื่อสรางระบบการปองกันและการทุจริตใหมีความเขมแขงและมีประสิทธิภาพ

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลเนินฆอ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน  50 คน

 - ผูเขารับการฝกอบรม มีความรูความเขาใจ มีจิตสํานึก มีความซื่อสัตย รูจักคานิยม  และมี

จรรยาบรรณในการปฏิบัติที่จะนําไปสูความสําเร็จดวยความซื่อสัตยสุจริตและไมประพฤติตัว

ทุจริตคอรรัปชั่น
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5. พื้นที่ดําเนินการ

 -  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

6.  วิธีดําเนินการ

เวลา 09.00-12.00 น. จัดอบรมบรรยายใหความรูในเรื่องของคานิยม 5 ประการ ไดแก

1. ความซื่อสัตยสุจริต  (Honesty and Integrity)  

2. การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)

3. ความเปนธรรมทางสังคม  (Fairness and Justice)

4. กระทําอยางรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)

5. เปนอยูอยางพอเพียง

เวลา 13.00-16.30 น. จัดทํากิจกรรมใหเด็กนักเรียนเขารวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของคานิยม

5 ประการ โดยผูฝกอบรมจะกําหนดฐานในการจัดทํากิจกรรมเปนจํานวน 5 ฐานเพื่อใหเด็กนักเรียน

เขารวมกิจในฐานตางๆ เพื่อแสดงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น ในเรื่องของคานิยม 5 ประการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณทั้งสิ้น 30,000.-บาท

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 เชิงคุณภาพ

(1) ผูที่ไดรับการอบรมมีจิตใตสํานึกที่ดี มีคานิยมดานความสามัคคี ความซื่อสัตย สุจริต  ใน

จรรยาบรรณ

(2) ผูรับการฝกอบรมไดรับการปรับเปลี่ยนความคิดที่ดีใหกับเด็กกอนโตเปนผูใหญใหเขาใจและรูจัก

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

(3) ผูรับการฝกอบรมมีการมีความรูสามารถปองกันและปราบปรามทุจริตของภาครัฐใหสัมฤทธิ์ผล

ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อแกไขปญหาการทุจริตใหเปนระบบได

10.2 เชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลเนินฆอระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน  50 คน
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1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการและสภาเด็กและเยาวชน

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         ชุมชน/ทองถิ่นเปนฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็ง

นาอยู ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ทั้งดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

สิ่งแวดลอม จะสงผลใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ทองถิ่นมุงมั่นดําเนินการ

อยางกวางขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอยางมีทิศทาง เปนประเทศที่นาอยูที่สุด ชุมชนจะเขมแข็ง 

นาอยู และพึ่งตนเองได ตองอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู รวมคิดรวมทํา ตลอดจนอาศัยความ

รวมมือและขอมูลทางวิชาการจากหนวยงานในทองถิ่นไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 

เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รักษาสิ่งแวดลอม เนนการพึ่งตนเอง เปนสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได และไมทอดทิ้งกัน ตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2560 ไดกําหนดใหมีสภาเด็กและเยาวชน 3 ระดับ ไดแก สภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล

สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะกรรมการและสภาเด็กและเยาวชนเปน

ประจําทุกป เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาในชุม สังคม ของตนเอง 

ประกอบกับมาตรา ๒๔ สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ มีหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) สงเสริม สนับสนุน 

และเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการ และกิจกรรมเกี่ยวกับ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมใน

ทองถิ่นของเด็กและเยาวชน (๒) จัดกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น

ใหมีความรู ความสามารถ และจริยธรรม (๓) เสนอแนะและใหความเห็นตอสภาเด็กและเยาวชน

จังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นจึงตองมีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน

ของเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งในระดับฐานรากและเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต

ตั้งแตเยาวชนซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคตตอไป

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหเกิดสภาเด็กและเยาวชนที่มีบทบาท เขมแข็งในการพัฒนาชุมชนใหนาอยู

3.2 ชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมดานเด็กเยาวชนที่มุงเนนใหเกิดกระบวนการปองกัน

และแกไขปญหาเด็กเยาวชนโดยใหหลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

3.3 เกิดเปนกลุมเยาวชนตนแบบดานการพัฒนาชุมชนและเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมรวม

ทั้งขยายการทํางานเชิงเครือขายเพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน

3.4 เพื่อสรางระบบการปองกันและการทุจริตใหมีความเขมแขงและมีประสิทธิภาพ

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเปนคนดีของสังคม

จํานวน 9 หมูบาน

5. พื้นที่ดําเนินการ

 -  ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

6.  วิธีดําเนินการ

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
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 - ประชุมคณะกรรมการและสภาเด็กและเยาวชนปละ 6 ครั้ง

 - จัดทําแผนการดําเนินงานกิจการสภาเด็กและเยาวชนประจําป

 - ดําเนินการกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว

 - รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบและผูบริหารเทศบาลตําบลปากน้ําประแส เพื่อ

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณในปถัดไป

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.-บาท/ป

9.  ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 เชิงคุณภาพ

(1) เยาวชนมีจิตใตสํานึกที่ดี มีคานิยมดานความสามัคคี ความซื่อสัตย สุจริต  ในจรรยาบรรณ

(2) สภาเด็กและเยาวชนที่มีบทบาท เขมแข็งในการพัฒนาชุมชนใหนาอยู และมีการรวมตัวกันใน

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

10.2 เชิงปริมาณ

เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ จํานวน 9 หมูบาน
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2.การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาล

ตําบลเนินฆอ"

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.

2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่

ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงาน

ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให

ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย

กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อให

Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน

จะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและ

ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริต

ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI)องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลาง

ลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงาน

หลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 

และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 

รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครอง

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น

          ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มี

คําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน 

ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอย
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ยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่น

สวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคน

ทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูง

ที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวา

โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก

เทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางาน

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิด

จากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

          ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอตองแสดงเจตจํานงทาง

การเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต สงเสริมใหเทศบาลตําบลเนินฆอบริหารงานดวยความโปรงใส มีความ

เขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 

บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกร

ตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป จึงจัดทําโครงการประกาศเจตจํานงทางการเมือง

ในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอขึ้น

3. วัตถุประสงค

 - เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ของผูบริหารเทศบาลตําบล

เนินฆอดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร

4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง

4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาล

ตําบลเนินฆอ"

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ 6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ 8 รายงานผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
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 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 - สํานักปลัด เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

 - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

 - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง

 - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ

10.2 ผลลัพธ

 - การบริหารราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได

 - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเนินฆอ
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๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ

แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการ

หนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงาน

เกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ ไดใหความสําคัญ

ในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ 

ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   

         ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรม "การสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน"

3. วัตถุประสงค

 - เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - พนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักปลัด เทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาล

ตําบลเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย

เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

ตําบลเนินฆอ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลเนินฆอพิจารณา

ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ เสนอมา  

7. ระยะเวลาดําเนินการ



72

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

(ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม)

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 - สํานักปลัด เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

 - การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

10.2 ผลลัพธ

 - พนักงานเทศบาลตําบลเนินฆอมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 2

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "จัดทําบันทึกขอตกลงขาราชการใหมไรทุจริต"

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ภายใตบริบทของประเทศไทยที่ตองเผชิญหนาทามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแส

โลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและมีความสลับซับซอน  ทําใหกระบวนการพัฒนา

การดานตางๆ ของประเทศ  ขาดความสมดุลและกอใหเกิดสภาพปญหาที่ตอเนื่องเกี่ยวพันกัน

หลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่สั่งสมติดตอกันมายาวนานตั้งแต

อดีตถึงปจจุบัน ไดสงผลกระทบโดยตรงตอระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง

ของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณและความเชื่อมั่นตอสายตาของประชาคมโลก การที่

ประเทศไทยยังคงตองประสบกับสภาพปญหาดังกลาวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระทํา

ความผิดทุจริตคอรรัปชั่นที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเปนปญหาใหญ

ของสังคมไทยที่สรางความสูญเสียที่มีมูลคาสูงมากและมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  ถึงแม

วารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันใหการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนวาระแหงชาติก็ตามแตตอง

ยอมรับวาปญหาการทุจริตยังคงมีอยูในสวนราชการตาง ๆ จะเห็นไดจากสถิติเรื่องรองเรียน  

การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐที่รองเรียนมายังสํานักงาน ป.ป.ท. มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป 

ดังนั้น กลไกสําคัญที่จะชวยทําใหปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในวงราชการลดนอยลง  จึงตองให

ความสําคัญกับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ดวยการสรางการมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตไมใหเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ของรัฐเองและสวนราชการในรูปแบบตาง ๆ 

เชน รวมกันอาสาเขามาทํางานในลักษณะของเครือขายที่มีความเขมแข็ง รวมกันปลุกจิตสํานึก

ใหเกิดความตระหนัก รวมสรางกลไกการปองกันการทุจริตในตนเองและองคกร รวมตรวจสอบ 

ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความโปรงใสและภาพลักษณใหมอันจะสราง

ความเชื่อมั่นใหกับประชาชนและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

           เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ในแนวทางการปลุกจิตสํานึกสรางความตระหนักรู การตรวจสอบและเฝาระวังเชิงรุก เทศบาล

ตําบลเนินฆอ จึงดําเนินการ กิจกรรม "จัดทําบันทึกขอตกลงขาราชการใหมไรทุจริต" 

เพื่อปลุกจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหกับเครือขายภาครัฐตอตานการ

ทุจริต ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสราง “เครือขายภาครัฐตอตานการทุจริต” โดยมุงหวัง

ใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

อันจะสงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอภาครัฐ และประเทศชาติ ตอไป

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการใหสัตยปฏิญาณในการตอตานการทุจริตของบุคลากรในเทศบาลตําบล

เนินฆอ

3.2 เพื่อปลุกจิตสํานึกและสรางคานิยมตอตานการทุจริตแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ

และปฏิบัติการเชิงรุกดานการปองกันการทุจริต

3.3  เพื่อใหประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการปองและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



74

3.4 เพื่อหาแนวทางปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของเทศบาลตําบลเนินฆอ

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - ขาราชการใหมเทศบาลตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - เทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

 - จัดทําบันทึกขอตกลงขาราชการใหมไรทุจริตระหวางผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอกับ

ขาราชการใหม

 - ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงฯ

 - นําผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาการเลื่อนขั้น

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 - สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกองการศึกษา 

เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

 - บันทึกขอตกลงขาราชการใหมไรทุจริต

10.2 ผลลัพธ

 - ขาราชการไดรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเปนการสรางแรงจูงใจในการอุทิศตน

เพื่อองคกร
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 3

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

"มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ของเทศบาลตําบล

เนินฆอ"

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          เทศบาลตําบลเนินฆอ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจ

หนาที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลตําบล มีหนาที่

ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงาน

ตางๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ

เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย

อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง ซึ่งเปน

อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความ

สะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

ของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

          เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   มาตรา 6   และมาตรา 37  

ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความ

สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา  

          ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอน

ที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล

เนินฆอ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน

3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน

3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ

3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ ของเทศบาลตําบล

เนินฆอ จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย 

(1) นายก มอบหมายใหรองนายก  
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(2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ 

(3) ปลัด  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักปลัด เทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ

และหนังสือสั่งการ

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใน

ทุกเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 - สํานักปลัด เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

 - มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ

10.2 ผลลัพธ

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี

- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
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๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน

ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ

ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

“เนินฆอใสสะอาดตามหลักธรรมาภิบาล”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ตามมติคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่ง ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน

2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใหสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ

มิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวังเพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได ซึ่งการปองกันและการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เปนนโยบาย

เนนหนักของวกระทรวงมหาดทไย ภายใตแผนงาน "มหาดไทยใสสะอาด" โดยในสวนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เนนมาตรการดานการโปรงใส เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณในการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครงอสวนทองถิ่น เปนไปโดยความถูกตอง เปดเผย โปรงใส 

และเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคากันอยางเปนธรรม และสามารถตรวจสอบได  อันเปนการ

สรางธรรมาถิบาลในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามนโยบายและคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ รัฐบาล

          ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ เทศบาล

ตําบลเนินฆอ จึงจัดทําโครงการเนินฆอใสสะอาดตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปดวยความถูกตอง 

เปดเผยโปรงใส และสามารถตรวจสอบได

3.2 เพื่อมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวังและสกัดกั้นมิใหเกิดการประพฤติมิชอบ

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 -  ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 17 คน

 -  พนักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ จํานวน 21 คน

 -  ลูกจางเทศบาลตําบลเนินฆอ  จํานวน 17 คน

 -  กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล จํานวน 30 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
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ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการติดตั้งปายประชาสัมพันธ จัดทําคูมือการจัดซื้อจัดจางและเอกสารเผยแพร

ขอมูลรายรับ/รายจาย

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการอบรม

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

8.1 อบรมใหความรู "เนินฆอใสสะอาดตามหลักธรรมาภิบาล 

ป 2562 งบประมาณ 15,000.-บาท

8.2 เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลรายรับ-รายจายในการประชุมประชาคมประจําเดือน

ป 2562-2564 (ไมใชงบประมาณ)

8.3 กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลรายรับ-รายจายทางเว็ปไซด (www.neunkho.go.th)

ป 2562-2564 (ไมใชงบประมาณ)

8.4 กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลการจัดซื้อจัดจางทางเว็ปไซด (www.neunkho.go.th)

ป 2562-2564 (ไมใชงบประมาณ)

8.5 กิจกรรมจัดทําคูมือการจัดซื้อจัดจางภาครัฐแจกประชาชนเพื่อสรางความรูความเขาใจ

ป 2563 งบประมาณปละ 5,000.-บาท

8.6 จัดทําปายประชาสัมพันธรายจายเพื่อการลงทุนเทศบาลตําบลเนินฆอ

ป 2562-2564 งบประมาณปละ 4,000.-บาท

9. ผูรับผิดชอบ 

 - กองคลัง เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 การใชจายเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปดวยความถูกตอง 

เปดเผยโปรงใส และสามารถตรวจสอบได

10.2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานและประพฤติมิชอบ
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 2

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนแนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบล

เนินฆอ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิด

ความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตาม

กฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลเนินฆอ

          ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ เทศบาล

ตําบลเนินฆอ จึงจัดทํากิจกรรม "ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป" ขึ้น

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 

และหนังสือที่เกี่ยวของ

3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - พนักงานเทศบาล ลูกจาง ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 15 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมหัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่เกี่ยวกับ

ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน 

แยกประเภทรายจายตามงบประมาณที่ตั้งไว / แผนจัดหาพัสดุ / แผนการใชจายเงิน

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศแผนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 - กองคลัง เทศบาลตําบลเนินฆอ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง สํานักปลัด กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและ

กองชาง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน

10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 3

“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่ง

กําหนดใหมีการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน และการปฏิบัติใหเปนไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

          ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ เทศบาล

ตําบลเนินฆอ จึงจัดทํากิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ ขึ้น

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง

3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร

3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน

3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได

4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1  ผูอํานวยการกองคลัง

4.2  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนที่ 2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละ

ของจํานวนงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนที่ 4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป

ขั้นตอนที่ 6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป

ขั้นตอนที่ 7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 
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 - กองคลัง เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ

10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ

10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของเทศบาลตําบลเนินฆอ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          เทศบาลตําบลเนินฆอ มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชน

ในทองถิ่นตามอํานาจหนาที่  และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให

เปนหนาที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ

การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ

ใหแกประชาชนในพื้นที่ นั้น เทศบาลตําบลเนินฆอในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวา

ภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

มากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม 

การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

          เพื่อใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ โดยในการ

บริหารงานของเทศบาลตําบลเนินฆอจะมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติ

ดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น พนักงานและลูกจาง อีกทั้งเพื่อเปนการ

สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง

จําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิด

ความพึงพอใจ

3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการ

ใหบริการโดยยึดประโยชนสุขของประชาชน

3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต



84

 - จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน

เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

เนินฆอ จํานวน 1 ครั้ง ตอป

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ

ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

ตามรูปแบบที่กําหนด

ขั้นตอนที่ 3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลตําบลเนินฆอทราบ

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน

ขั้นตอนที่ 5  ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ

ขั้นตอนที่ 6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุข

แกประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ใชงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน 25,000  บาท /ป

9. ผูรับผิดชอบ 

 - สํานักปลัด เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลเนินฆอ 

จํานวน 1 ฉบับ

10.2 ผลลัพธ

- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80

- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 2

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม "คํารองมีชีวิตสรางผลสัมฤทธิ์ใหองคกร"

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          เทศบาลตําบลเนินฆอ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจ

หนาที่ของเทศบาลตําบล  หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาล

ตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการ

ติดตอกับหนวยงานตาง ๆ มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค 

เปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถ

ใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการให

บริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่

ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการ

การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ

         เพื่อการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนไปเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี

สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล

ขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การ

บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชน

ไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

          ดังนั้น เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะ

เวลาที่เหมาะสม ใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติอยางยุติธรรมเสมอภาค มีการนําเทคโนโลยีมา

พัฒนาการปฏิบัติงานใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค 

เปนธรรมตอการบริการ

3.2 เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหครอบคลุมทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ

3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ

3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชน

หรือกระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - ควบคุมและปฏิบัติตามคํารองขอของประชาชนใหเปนไปตามระเบียบขอกฎหมาย และหา
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ทางออกใหประชาชนเพื่อบําบัดทุกขอยางทัดเทียมและทันเวลา

 - คํารองตาง ๆ ของประชาชนที่ยื่นกับเทศบาลตําบลเนินฆอดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และมีการรายงานความคืนหนาทุกครั้งเมื่อมีการดําเนินงาน

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - เทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับ

การใหบริการ

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําสมุดคุมคํารองตาง ๆ 

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ตามคํารอง พรอมรายงานผลตามกฎหมายกําหนด

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 -  สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

ประชาชนไดรับการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม

10.2 ผลลัพธ

 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 80 ของผูมาขอรับบริการ

 - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ 
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2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการทบทวนกระบวนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ.2545 ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทาง

การบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจ

ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อให

การดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว 

จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชน

         เทศบาลตําบลเนินฆอ  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน "งานใหบริการ"  

จึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะ

ตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึง

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไข

ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตําบลเนินฆอ ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง

3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นได

3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ

3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
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วัดผลการดําเนินงานได

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - ประชาชนในเขตตําบลเนินฆอ และผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ

ขั้นตอนที่ 2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและ

ประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน

    4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน

    4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน

    4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ

    4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน

    4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ

    4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ

    4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน

ขั้นตอนที่ 5  มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

ขั้นตอนที่ 6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุด

บกพรองในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการ

ใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 -  สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเนินฆอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง

10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได

10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชน

ผูมาติดตอขอรับบริการ

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดําเนินงานได
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ "การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ"

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ

ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว 

รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะ

มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ

ในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการ

บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

        ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอ

สถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์

ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ

เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงจัดทํามาตรการ "การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ" ขึ้น

3. วัตถุประสงค

 - เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ ภายใตกรอบอํานาจหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - ผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ ปลัดเทศบาลตําบลเนินฆอ หัวหนาสวนราชการ

ภายในเทศบาลตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - เทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย 

ผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ ปลัดเทศบาลตําบลเนินฆอ หัวหนาสวนราชการ

ภายในเทศบาลตําบลเนินฆอ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการออกคําสั่งเทศบาลตําบลเนินฆอที่เกี่ยวของกันการอนุมัติ อนุญาต 

สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย 

ขั้นตอนที่ 3 สําเนาคําสั่งฯ แจงผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ  ปลัดเทศบาลตําบลเนินฆอ

หรือหัวหนาสวนราชการภายในเทศบาลตําบลเนินฆอ ที่ไดรับมอบหมายทราบ
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ขั้นตอนที่ 4 แจงเวียนคําสั่งฯ ใหพนักงานเทศบาลตตําบลเนินฆอทราบทุกคน

ขั้นตอนที่ 5  ปดประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 -  สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

 - ระยะเวลาการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะ รวดเร็ว

อยางมีประสิทธิภาพ

10.2 ผลลัพธ

- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80

- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ "ยกยองชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ"

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมทําใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายใน

ปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคสวนรวมถึงปญหากอาชญากรรมและอื่นๆ

          เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาล

ตําบลเนินฆอจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือ

ประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี  เพื่อสงเสริม สรางขวัญ และกําลังใจแกคนดีเหลานั้น

ใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดตนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแส

การสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรมเนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอัน

สําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อยกยองชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

3.2 เพื่อยกยองชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น

3.3 เพื่อยกยองชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดี

อันเปนกุศโลบายหนึ่งในการปลุกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - ยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี จํานวน

ไมนอยกวา 10 คน /ป

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

 - จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน

ใหเปนที่ประจักษผานทางสื่อชองทางตาง ๆ ไดแก วารสารเทศบาลตําบลเนินฆอ

เว็ปไซตเทศบาลตําบลเนินฆอ สื่อสังคม (Social Media) เปนตน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบ 

 -  สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล

ตําบลเนินฆอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

 - ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับ

ประชาชนประสิทธิภาพ

10.2 ผลลัพธ

 - ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมที่ไดรับการเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80

 - แรงบันดาลใจในการเปนผูมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นรอยละ 20
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการใดระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย

สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

"โครงการจัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในเทศบาลตําบลเนินฆอใหปฏิบัติหนาที่ราชการ

ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดีมิ

ใหเจาหนาที่เอื้อประโยชนหรือหาผลประโยชนใหแกพวกพอง"

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐได

กําหนดดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของ

ประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ 

สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ

องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ

บริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร

ใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนัก

ถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ

เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสราง

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศ

เกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

          เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ

กับปลัดเทศบาลตําบลเนินฆอ และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมี

การลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ ขึ้น  เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายใน

องคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/

ฝาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอ

ตกลงการปฏิบัติราชการ  

3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
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ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - บุคลากรในเทศบาลตําบลเนินฆอปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - เทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับ

ผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทาง

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ

ขั้นตอนที่ 3 รประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 -  สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

 - ขอตกลงการปฏิบัติราชการ

ประสิทธิภาพ

10.2 ผลลัพธ

 - ผลการประเมินประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมต่ํากวารอยละ 60
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ"

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแตละประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการ

จังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตาม

กฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายกลไก

องคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริต

จะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบ

เพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตาง ๆ อยางโปรงใส

และสุจริต  ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ

          เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 

ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่

ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ การใหความรวมมือกับสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/

หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติ

ตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจง

ขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการ

ชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได

รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

          ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการ

ทางวินัยฝายนิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการให

เปนไปตาม ระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียน

กลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือ

กับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ

บริหารงานราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอเพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต 

และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
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3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหารเทศบาลตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - เทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ 

เชน การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน , การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจ

ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด , การรับการ

ตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 -  สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

 -  เทศบาลตําบลเนินฆอมีมาตรการการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลตําบลเนินฆอ จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ และมาตรการจัดการ 

กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

10.2 ผลลัพธ

 - เทศบาลตําบลเนินฆอบริหารและปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส และปองกันการ

ทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไมมีขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน

กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ "แตงตั้งที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา

บุคลากรในเทศบาลตําบลเนินฆอ"

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ดวยเทศบาลตําบลเนินฆอ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส 

เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทาง

โทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง

          เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ

เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง

รองเรียนประจําเทศบาลตําบลเนินฆอ รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือ 

รับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆเจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 

3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของ

อยางถูกตอง

3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาลตําบลเนินฆอ

ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.4 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต

 - แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนบุคลากรในเทศบาลตําบลเนินฆอ

 - ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - เทศบาลตําบลเนินฆอ

6. วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน

ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูล

องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเนินฆอ

ขั้นตอนที่ 4 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
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ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม

ขั้นตอนที่ 6  กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบและพัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปน

หลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน

ขั้นตอนที่ 7 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงาน

ภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการ

และขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ

ขั้นตอนที่ 8  แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ 

ภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

 -  สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

 - ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ

 - เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

 - รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10.2 ผลลัพธ

 - ความพึงพอใจของผูรองเรียนไมนอยกวารอยละ 80

 - ผลการดําเนินงานเปนไปตามหลักเกณฑกําหนด

 - ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
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3.การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน     

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการปรับปรุงระบบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอ

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ

จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ขอสําเนาหรือขอสําเนา

ที่มีคํารับรองถูกตองซึ่งมีทั้งขอมูลทางวิชาการ และขอมูลทางเทคนิครวมทั้งขอมูลสวนบุคคลที่

กําหนดใหเปดเผยได และไมตองเปดเผย

         เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดมีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ

ขึ้น เมื่อ พ.ศ.2549  เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารทางราชการของเทศบาลดานตาง ๆ 

ใหกับประชาชนไดรับทราบ และสามารถเขาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเนินฆอได

ในปจจุบันการใหบริการประชาชนของศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ

ประชาชนไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงระบบศูนยขอมูล

ขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอ เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีความรู ความเขาใจ ในการ

ปฏิบัติหนาที่ ประชาชนไดรับการบริการที่ดี รวดเร็ว และไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง

3 วัตถุประสงค

 3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ใหกับประชาชน

 3.2 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่

 3.3 เพื่อใหการเขาถึงขอมูลของประชาชนเปนไปดวยความถูกตองและเปนธรรม

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 4.1 หนวยงานและประชาชน ผูเขาใชขอมูล

 4.2 ระบบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอที่ทันสมัย

 4.3 เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอมีศักยภาพในการ

ใหบริการ

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1  ประชุมซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 ปละ 2 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 2  รวบรวม จัดเก็บขอมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2542 ใหครบถวนเปนปจจุบัน

ขั้นตอนที่ 3  ปรับปรุงระบบสืบคนขอมูล
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ขั้นตอนที่ 4  ประชาสัมพันธเผยแพรสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนไดทราบ

ขั้นตอนที่ 5  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ

ขั้นตอนที่ 6  สํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูมาใชบริการ เพื่อนําความคิดเห็นมาปรับปรุง 

และพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 10,000.-บาท

 - ปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 10,000.-บาท

 - ปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 10,000.-บาท

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ความพึงพอใจของประชาชนผูเขาใชบริการ

10.2 ระยะเวลาการใหบริการลดลง

10.3 จํานวนผูเขาใชบริการเพิ่มมากขึ้น

10.4 เจาหนาที่มีศักยภาพในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "จัดสถานที่อํานวยความสะดวกในการเขาใชศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอ"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ตามนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่ใหความสําคัญ

กับการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใหความสําคัญของการเปดเผยขอมูลใหสาธารณะ

รับทราบเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

เนินฆอ จึงไดมีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเนินฆอขึ้น เมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อ

เปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่เขาใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร จึงไดจัดทํา

กิจกรรม "จัดสถานที่อํานวยความสะดวกในการเขาใชศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลขึ้น

3 วัตถุประสงค

 - เพื่อปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานมีประสิทธิภาพและทัน

เทคโนโลยีที่พัฒนาอยูตลอดเวลา

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 4.1 หนวยงานและประชาชน ผูเขาใชขอมูล

 4.2 ระบบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอที่ทันสมัย

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1  สํารวจวัสดุ/ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมและทันสมัย

ขั้นตอนที่ 2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ขั้นตอนที่ 3  ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

ขั้นตอนที่ 4  ประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขั้นตอนที่ 5  รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562,2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 10,000.-บาท

 - ปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 10,000.-บาท

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ความพึงพอใจของประชาชนผูเขาใชบริการ

10.2 ระยะเวลาการใหบริการลดลง

10.4 เจาหนาที่มีศักยภาพในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 3

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการฝกอบรมใหความรู พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารและกฎหมายที่ควรรู

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 57 บัญญัติวา “บุคคล

ยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนได เสียสําคัญอื่นใด

ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อนาไป ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว” ในระบอบประชาธิปไตยการใหประชาชน

มีโอกาสกวางขวางในการไดรับ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดานเนินการตาง ๆ ของรัฐเปน

สิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ ใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง

กับความจริง เปนการสมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของ ราชการ โดยมี

ขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสาร ที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความ 

เสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย

ใหมั่นคงและจะยังผลให ประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ ซึ่งพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดจากแนวความคิดที่จะใหมีกฎหมายรองรับ สิทธิของ

ประชาชนชาวไทยในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือเพื่อรองรับ

“สิทธิไดรู” (right to know) ของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ ซึ่งถือวาเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดานเนินงานเกี่ยวของกับ ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดย

การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลในดานตาง ๆ พนักงาน ของเทศบาลตําบลเนินฆอ 

ตองมีความรูความเขาใจ วาขาวสารประเภทใดสามารถเปดเผยได ประเภทใดไมสามารถเปดเผย

ไดตามหลักที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”  ดังนั้น การสงเสริมและพัฒนาดาน 

ความรูความเขาใจสาระสําคัญและแนวปฏิบัติราชการกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

จึงเปนเครื่องมือที่ชวยสรางความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติราชการ โดยยึดมั่น

การปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม และสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการในการปฏิบัติ

ราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีของพนักงานและลูกจาง ใหสามารถปฏิบัติ

หนาที่ราชการตามกฎหมายไดอยางถูกตอง จากเหตุผลขางตน เทศบาลตําบลเนินฆอ 

จึงเล็งเห็นวาสมควรใหมีการจัดอบรมใหความรูพนักงาน ลูกจางและประชาชนที่อาศัยอยูใน

เขตตําบลเนินฆอ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารของราชการมากขึ้น

จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารและกฎหมายที่ควรรู ขึ้น 

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจางของเทศบาล และประชาชนมี

ความรูความเขาใจวาดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

3.2 เพื่อใหประชาชนและพนักงานของเทศบาลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดตรงตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง พ.ร.บ. และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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3.3. เพื่อสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

4.เปาหมาย/ผลผลิต

4.1  ผูเขาอบรมโครงการฯ ประกอบดวยผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจาง

ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป

      4.1.1 เชิงปริมาณ  จํานวนผูเขาอบรม  50 คน

      4.1.2 เชิงคุณภาพ ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นหลังจาการอบรม  รอยละ 80

      4.1.3 ความพึงพอใจ ของผูเขารับการอบรมตอการจัดการอบรม รอยละ 80

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1  จัดทําโครงการและเนื้อหาการอบรมเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 2  ติดตอประสานงาน  วิทยากร  ตลอดจนผูเขารับการอบรม

ขั้นตอนที่ 3  ดําเนินการตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2538  และ

แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 4 พ.ศ.2547

ขั้นตอนที่ 4  ดําเนินการตามโครงการ

ขั้นตอนที่ 5  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ใชงบประมาณทั้งสิ้น 20,000.-บาท/ป

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจาง และประชาชนมีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

10.2 พนักงาน ลูกจาง และประชาชน สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคตาม

หลักการแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่

กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชน

ทราบและตรวจสอบได

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ "เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9

กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน 

โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่น ๆ

          ดังนั้น เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดจัดทํามาตรการ "เผยแพรขอมูลขาวสารที่

สําคัญและหลากหลาย" ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจของเทศบาลตําบลเนินฆอไดงายและสะดวกมากขึ้น

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย

3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย

3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ขอมูลประเภทตาง ๆ มีการเผยแพรตอประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ และเขาถึงไดโดย

สะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตและนอกเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

 - จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก

 แผนพัฒนาทองถิ่น

 แผนงบประมาณรายจายประจําป

 แผนการดําเนินงาน

 แผนอัตรากําลัง

 แผนการจัดหาพัสดุ

 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

 ขอมูลรายรับและรายจาย

 งบแสดงฐานะทางการเงิน

 รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
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 รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

 ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

 รายงานการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)

 รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.

 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

 เอกสารประชาสัมพันธสาระนารูดานการเงิน

 แผนการศึกษา

 คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการและการชําระภาษี 3 ประเภท

 รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาล

 รายงานผลการสรุปการรองเรียนรองทุกข

 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

 ขอมูลดานสาธารณูปโภคและการสื่อสาร

 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชน

     ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ

 ขอมูลประชากร

 ขอมูลดานการทองเที่ยว

 แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง

 แผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม

 เทศบัญญัติเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

 เทศบัญญัติควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2555

 เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

 เทศบัญญัติเรื่องการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2555

 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2555

 เทศบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.2555

 แผนพับคําแนะนําสําหรับประชาชนเกี่ยวกับการยื่นแลลและชําระภาษี

 แผนพับประมวลจริยธรรมของขาราชการ ประจําป 2552 และกลยุทธการบริหารงาน

      บุคคล

 แผนพับประชาสัมพันธเชิญชวนมาเปนชาวประแสเพื่อพัฒนาปากน้ําประแส (งานทะเบียน)

 แผนพับคูมือปองกันอัคคึภัย

 การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

 ประกาศเกี่ยวกับสภาเทศบาล

 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี

 รายงานการประชุมประชาคมเทศบาลตําบลเนินฆอ

 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในแตละกอง
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7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 - จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพรชองทางตาง ๆ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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3.1.3 มีการประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ

มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ "จัดใหมีชองทางที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 57 บัญญัติวา “บุคคล

ยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนได เสียสําคัญอื่นใด

ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อนาไป ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว” ในระบอบประชาธิปไตยการใหประชาชน

มีโอกาสกวางขวางในการไดรับ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดานเนินการตาง ๆ ของรัฐเปน

สิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ ใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง

กับความจริง เปนการสมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของ ราชการ โดยมี

ขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสาร ที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความ 

เสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย

ใหมั่นคงและจะยังผลให ประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ ซึ่งพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดจากแนวความคิดที่จะใหมีกฎหมายรองรับ สิทธิของ

ประชาชนชาวไทยในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือเพื่อรองรับ

“สิทธิไดรู” (right to know) ของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ ซึ่งถือวาเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดานเนินงานเกี่ยวของกับ ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดย

การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลในดานตาง ๆ พนักงาน ของเทศบาลตําบลเนินฆอ 

หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ไดตามหลักที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” 

          ดังนั้น เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดจัดทํามาตรการ "จัดใหมีชองทางที่ให

ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ" ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจของเทศบาลตําบล

เนินฆอไดงายและสะดวกมากขึ้น

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย

3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง

5. พื้นที่ดําเนินการ
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 - ในเขตและนอกเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

 - จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ ในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน

 บอรดหนาสํานักงาน

 บอรดชุมชน

 เสียงตามสาย

 วิทยุชุมชน

 รถประชาสัมพันธ

 ศูนยขอมูลขาวสาร

 ไปรษณีย

 การประชุมตาง ๆ

 สถานีโทรทัศน

 Line

 facebook

 เจาหนาที่ออกลงพื้นที่แจกเอกสารเผยแพรในเขตเทศบาล

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 - จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู 

และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการจัดเวทีประชาคมประจําเดือน เทศบาลตําบลเนินฆอ

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ดวยเทศบาลตําบลเนินฆอ เปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

อํานาจหนาที่ ที่ตองกระทําในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552,พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับพระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  หมวด ๒ แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 การกําหนดอํานาจและหนาที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 

มาตรา ๑๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 16, ขอ 17 และขอ 18 ไดให 

อํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดทํา สงเสริม สนับสนุนทองถิ่นสามารถพึ่งตนเอง

และตัดสินใจใน กิจการของทองถิ่น โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนของทองถิ่น ในการ

จัดประชุมเวทีประชาคม จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองดําเนินการเพื่อรับฟงปญหาและความตองการ 

ความจําเปนในเรื่องตางๆ ของประชาชน โดยเปดโอกาสใหหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน 

กลุมองคกรตางๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เขามีสวนรับรูในการปฏิบัติราชการการบริหารงาน

ตามโครงการ กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล และใหมีสวนรวม รวมคิด  รวมทํา  รวมเสนอ

ปญหาความตองการ เพื่อนําขอมูลที่ผานเวทีการประชุมประชาคมมาเปนแนวทางในในการ

พัฒนาทองถิ่นในทิศทางที่ถูกตองโดยการบูรณาการจากทุกภาคสวนทั้ง ภาครัฐ  ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม

          ดังนั้น เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของการมีสวนรวม

ของผูนําชุมชน หนวยงานราชการ กลุมองคกรตาง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ในการ

แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น ปญหาและความตองการ โดยเปดโอกาสใหเขามารวม

ประชุมมีสวนรวม  รวมคิด  รวมทํา  รวมเสนอสํานักปลัด จึงจัดทําโครงการจัดประชุมเวที

ประชาคมประจําเดือน ขึ้น

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน การปฏิบัติราชการ และโครงการ 

กิจกรรมตางๆ ใหหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน และกลุมองคกร ที่เกี่ยวของพื้นที่เทศบาลทราบ

3.2 เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน และรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล

3.3 เพื่อรวบรวมขอมูล  ปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล

อยางแทจริง   



110

3.4 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน การรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา เปนไปตามระบอบ

ประชาธิปไตยสูชุมชน

4.เปาหมาย/ผลผลิต

4.1  จัดประชุมเวทีประชาคมประจําเดือน ประกอบดวยหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน กลุมองคกรตางๆ ภายในเขตเทศบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ

4.2  ประชาสัมพันธใหประชาชนในแตละหมูบานเขารวมประชุมเพื่อเสนอปญหา รับฟง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไมต่ํากวารอยละ  60  

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

6.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น

6.2  แจงเพื่อใหสมาชิกสภาฯ , พนักงานเทศบาลและลูกจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการ

และวัตถุประสงคของโครงการ

6.3  แจงประสานกับหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน กลุมองคกรตางๆ 

ภายในชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมประจําเดือน

6.4  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560

6.5  ดําเนินการตามโครงการ 

6.6  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 20,000.-บาท/ป

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 - ประชาชนไดรับรูถึงผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ 

ทุกเดือน   

 - เทศบาลทราบถึงปญหาและความตองการที่เรงดวนของประชาชนและสามารถจัดลําดับ

ความสําคัญของปญหาและแกไขปญหาไดถูกตอง

 - ทําใหการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาล เปนไปในทิศทางที่ถูกตอง สามารถแกไข

ปญหาความตองการของประชาชนไดถูกจุดโดยผานการมีสวนรวมของประชาชน 

 - เทศบาล หนวยงานราชการ ประชาชน มีทัศนคติที่ดีตอกันและสามารถทํางานรวมกัน

อยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพทําใหเกิดประโยชนตอสาธารณะสูงสุด

 - ประเมินผลความพึงพอใจใหแกผูเขาประชุมเวทีประชาคมไมนอยกวารอยละ 85%
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "พัฒนาชองทางรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         เทศบาลตําบลเนินฆอ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงาน

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล  ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  

โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบได  ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้น  และหลักเกณฑ 

วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดการบริหารงานของเทศบาลตําบล จะประสบความสําเร็จ

หรือลมเหลวขึ้นอยูกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พนักงานเทศบาล ตลอดจนถึงพนักงานจางขององคกรองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ซึ่งเปนผูแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  โดยเฉพาะงานดาน

การบริการ  ซึ่งเปนหนึ่งในระบบการบริการสาธารณะที่ผูบริหารและพนักงานทุกทาน จะตอง

รวมมือกันปรับปรุงการทํางานและพัฒนาระบบตาง ๆ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อมารับการบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึง

กระบวนการในการทํางาน  ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด  ทั่วถึงและแกไขปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          การรับเรื่องราวรองทุกข  เปนการตอบสนองความตองการของประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงเปนภารกิจหนึ่งในงานบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล  

เพื่อพัฒนางานดานการบริการแกไขปญหาและขอบกพรองในการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  รวมทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจอันดี  ทัศนคติที่ดีตอกัน ระหวางผูให

บริการ คือ คณะผูบริหาร  พนักงาน  กับผูรับบริการ  คือ  ประชาชนผูมาติดตอประสานงาน

กับเทศบาลตําบล จึงไดจัดทํากิจกรรม "พัฒนาชองทางรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข" ขึ้น

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปรงใส  

สามารถวัดผลการดําเนินงานได

3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่รวดเร็ว  สะดวกและถูกตอง

3.3 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน  รับรูสภาพปญหา  และสามารถแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นได

3.4 มีการปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานบริการ

ประชาชนผูมารับการติดตอการบริการ

4.เปาหมาย/ผลผลิต

  - ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ รอยละ  60  มีความพึงพอใจ ในการให

บริการรับเรื่องราวรองทุกข
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5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ

2.  แตงตั้งคณะทํางาน

3.  ประชุมคณะทํางานฯ

4.  ประกาศกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องราวรองทุกข  

5.  ประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน

6.  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน

     6.1  จัดทําปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

     6.2  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

     6.3  จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ

     6.4  จัดทําเอกสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารชองทางตาง ๆ

     6.5  จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น

     6.6  จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจ

7.  สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ (แบบสอบถาม)

8.  สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ

9.  รายงานผลโครงการฯ ตอผูบังคับบัญชา

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 10,000.-บาท/ป

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 - ชองทางการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ

ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "บริหารจัดการขอรองเรียนรองทุกขของประชาชน"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         ตามมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กําหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความ

คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด 

โดยมีขอมูลและสาระตามสมควรใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการ

ใหลุลวงไป และในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลนั้น ใหแจงบุคคลนั้นทราบผลการดําเนินงานดวย

อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได 

          การรับเรื่องราวรองทุกข  เปนการตอบสนองความตองการของประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงเปนภารกิจหนึ่งในงานบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล  

เพื่อพัฒนางานดานการบริการแกไขปญหาและขอบกพรองในการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  รวมทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจอันดี  ทัศนคติที่ดีตอกัน ระหวางผูให

บริการ คือ คณะผูบริหาร  พนักงาน  กับผูรับบริการ  คือ  ประชาชนผูมาติดตอประสานงาน

กับเทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดจัดทํากิจกรรม "บริหารจัดการขอรองเรียนรองทุกข

ของประชาชน" ขึ้น

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการแกไขปญหาการรองขอของประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

วัดผลการดําเนินงานได

3.2 เพื่อรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ

ตามระยะเวลาที่กําหนด

4.เปาหมาย/ผลผลิต

  - บริหารจัดการคํารองเรียนรองทุกขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ และ

มีการรายงานใหผูรองเรียนทราบไมเกิน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับเรืองรองเรียน

รองทุกข

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

1. ประชุมปรึกษาหารือระบบการปฏิบัติงาน

2. จัดทําสมุดคุมเรื่องรองเรียนรองทุกขและจัดระบบการตรวจสอบขอรองเรียนรองทุกข

ใหเปนระบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยเหลือ

3. ตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารอง พรอมหาแนวทางการแกไขตามระเบียบฯ ตาง ๆ กําหนด

4. รายงานผลใหผูรองทราบภายใน 15 วัน ไมวาเรื่องนั้นจะแลวเสร็จหรือไม
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5. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางการ

แกไข ใหผูบริหารทราบ และเผยแพรตอสาธารณะชนทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ (ทุกกอง)

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 - ขอรองเรียนไดรับการแกไขแลวเสร็จ 100% และมีการรายงานผลภายใน 15 วัน
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ "สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลเนินฆอ"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน

และผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับภาคราชการนั้น International

Association for Public Participation ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนเปน 5 ระดับ ดังนี้

 1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตเปนระดับ

ที่สําคัญที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู

กระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสาร

สิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว

การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน

2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล

ขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ

เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความ

คิดเห็นผานเว็บไซต เปนตน

3. การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวม

เสนอแนะทางที่นําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็น

และความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของ

ภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ เปนตน

4. ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปนหุนสวน

กับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง

เชน คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน

5. การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนขั้นที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให

ประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการกองทุน

หมูบานที่มอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจทั้งหมด การทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ

ที่เกิดจากความตองการของประชาชน เปนตน

ทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชนควรมีการสรางหลักการมีสวนรวมเขาดวยกัน เพื่อทําใหตาง

ฝายไดรับรูถึงปญหาและความตองการไปพรอมกัน ประชาชนก็จะไดมีสวนรวมมากยิ่งขึ้นใน

การทํากิจกรรมและการพัฒนาชุมชนของตนเองใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะการมี

สวนรวมเปนหลักประกันที่สําคัญที่จะทําใหประชาชนทุกคนดําเนินชีวิตอยูในชุมชนไดอยางยั่งยืน

          เทศบาลตําบลเนินฆอไดเล็งเห็นถึงมาตรการ "สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
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ในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลเนินฆอ" เพราะการบริหารจัดการในเรื่องตาง ๆ

ของเทศบาลตําบลเนินฆอ หนวยงานราชการไมสามารถดําเนินการไดเพียงฝายเดียวแตจะตองใช

กระบวนการที่มีสวนรวมในการเสนอแนะ ระดมความคิดเห็น รวมถึงการใชขอมูลจากการทํา

วิจัยที่ไดมาจากการสํารวจ เก็บขอมูลของคนในพื้นที่มารวมประกอบเปนฐานในการตัดสินใจ

โดยฝายบริหารจะรวบรวมปญหาที่เปนประเด็นสําคัญของตําบลที่ไดมาจากเสียงประชาชน

นํามาขับเคลื่อนแกปญหาตอไป

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปดอากาสใหประชาชนไดมีโอกาสเขามารับทราบและมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นในการบริหารพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆอ

3.2 เพื่อสรางความเชื่อมั่น ความโปรงใสใหกับประชาชน ในการบริหางานของเทศบาลตําบล

เนินฆอ

3.3 เพื่อเปนเข็มทิศที่สําคัญในการพัฒนาทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จในทุก ๆ ดาน โดยการ

มีสวนรวมของประชาชน

4.เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 แตงตั้งประชาชนในสัดสวนของประชาคมเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล

เนินฆอ/คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆอ/

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆอ

4.2 ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

4.3 ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ โดยนําขอเสนอ

ของประชาชนมาพิจารณาในปรับปรุงและแกไข

4.4 ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการตามโครงการตาง ๆ และติดตามโครงการตาง ๆ 

ของเทศบาลตําบลเนินฆอ 

4.5 ใหประชาชนมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขโครงการของเทศบาลตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

1. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินการโครงการ

2. แตงตั้งคณะกรรมการตามรูปแบบตาง ๆ โดยมุงเนนที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ตาง ๆ

3. ดําเนินการกิจกรรมการตาง ๆ โดยมีประชาชนเขามาเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง เชน การจัด

ทําแผนพัฒนาทองถิ่น การประชุมประชาคม การเขารวมโครงการตาง ๆ พรอมทั้งมีรับขอ

เสนอแนะของประชาชนมาเปนแนวทางการดําเนินการโครงการในปถัดไป

5. รายงานสรุปผลการดําเนินการพรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข ให

ผูบริหารทราบ และเผยแพรตอสาธารณะชนทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
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 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ (ทุกกอง)

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 - แผนงาน/โครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนา เปนขอเสนอของประชาชนไมนอยกวารอยละ 80

 - ประชาชนมีการเขารวมโครงการตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเนินฆอ 100%

 - งบประมาณรายจายประจําปตองมีขอเสนอของประชาชนไมนอยกวารอยละ 10 (งบลงทุน)

 - แผนพัฒนาทองถิ่น/งบประมาณรายจายประจําป/โครงการตาง ๆ เปนเอกสารที่เห็นพอง

ตองกันกับประชาชน
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4.การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด   

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "วางระบบตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลเนินฆอ"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 กําหนด

ใหเทศบาลตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบาย

ของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม 

การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

          การตรวจสอบภายในเปนกิจกรรมการใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรมและการให 

คําปรึกษาอยางเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร

ใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว ดวยการประเมินและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยาง

เปนระบบและเปนระเบียบ การตรวจสอบภายใน เปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร 

และเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงาน เกี่ยวกับกิจกรรมการ

เพิ่มมูลคาขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร ในการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและ

คุมคา ซึ่งการตรวจสอบภายในมีสวนผลักดันความสําเร็จดังกลาว ดังนี้

1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปรงใส 

ในการปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค

2. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Accountability 

and Responsibility) ทําใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ และเปน

พื้นฐานของ หลักความโปรงใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได (Audittability)

3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and

Effectiveness of Performance) ขององคกร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน

วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลที่สําคัญที่ชวยปรับปรุง
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ระบบงานใหสะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ําซอนและใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา

ชวยลดเวลาและคาใชจาย เปนสื่อกลางระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการประสานและ

ลดปญหาความไมเขาใจในนโยบาย

4. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร

การใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่

เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร

5. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต

ในองคกร ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ

ความสําเร็จของงาน

         เทศบาลตําบลเนินฆอ  พิจารณาแลวเห็นวา การควบคุมภายในองคกรถือเปน

เรื่องที่สําคัญมาก ตองมีหนวยงานตรวจสอบภายใน/มีผูปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในที่มีการ

ทํางานอยาเปนอิสระ มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงไดจัดทํากิจกรรม "วางระบบตรวจสอบ

ภายในเทศบาลตําบลเนินฆอ" ขึ้น

3 วัตถุประสงค

  - เพื่อเปนการปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาที่ตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร ดวยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห

ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับของ

องคกรสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

อยางมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผล

ที่มีประโยชนตอการ ตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 -   ตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลเนินฆอ ปละ 1 ครั้ง

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

1. แตงตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน

2. ดําเนินการตรวจสอบภายใน

3. นําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันการ

ทุจริตคอรรัปชั่น

4. เผยแพรผลการตรวจสอบใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ
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9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1  การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ

10.2  การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา

10.3  มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได  สามารถนําไปใชใน

การตัดสินใจ

10.4 การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับที่วางไว

10.5 ผูบริหารมีเครื่องมือชวยในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดอยางดียิ่ง
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4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด   

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงานยอยและระดับองคกร"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือที่สํานักงานตรวจ

เงินแผนดินออกแบบเพื่อเปนมาตรการ/กระบวนการที่ชวยเสริมสรางความมีประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานใหหนวยงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน (Operation 

Objectives) การรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) การปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ระเบียบบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Objectives) ซึ่งนอกจากจะทําใหการดําเนินงาน

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแลวยังสงเสริมใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม

ที่ดีดวยเทศบาลตําบลเนินฆอ ไดดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยงอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และหนังสือกระทรวง

มหาดไทยที่ มท 0805/ว 194 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 เรื่อง ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นนํากิจกรรม “ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและหนวยงานยอย

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดานดําเนินงาน

(Operation Objectives)

3.2 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดานรายงานทาง

การเงิน (Financial Reporting)

3.3 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดานการปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Objectives)

3.4 เพื่อนํากิจกรรม “ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและหนวยงานยอย

4.เปาหมาย/ผลผลิต

  ระดับหนวยงานยอย

มีการจัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย

(สํานัก/กอง) (แบบ ปย. 1) ครบทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก

(ก) สภาพแวดลอมการควบคุม (ข) สภาพแวดลอมการควบคุม (ค) กิจกรรมการควบคุม

(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร (จ) การติดตามประเมินผล

มีการจัดทํารายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย

(สํานัก/กอง) แบบ ปย.2 รวมถึงมีการนํากิจกรรม “ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ” ตามหนังสือ

สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0805/ ว 194 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 ไปจัดวางระบบ
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ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและหนวยงานยอย จํานวน 9 กิจกรรม

1) กิจกรรม/โครงการจัดทําประชาคม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

2) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงดานการศึกษาในเขตพื้นที่ ตามอํานาจหนาที่ 

3) กิจกรรมลดปญหาภาวะโลกรอน 

4) กิจกรรม/โครงการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ 

5) กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 

6) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสรางความปรองดองสมานฉันท 

7) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

8) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

9) กิจกรรม/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางยั่งยืน

  ระดับองคกร

มีการจัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในของระดับองคกร

(แบบ ปอ. 2) ครบทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก

(ก) สภาพแวดลอมการควบคุม (ข) สภาพแวดลอมการควบคุม (ค) กิจกรรมการควบคุม

(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร (จ) การติดตามประเมินผล

มีการจัดทํารายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับองคกร

(แบบ ปอ. 3)

มีการจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 : จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน ไดแก

1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจําประดับองคกร

1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจําประดับ

หนวยงานยอย

 1.3 คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ระดับอาวุโสติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ 2 : จัดประชุมซักซอมแนวทางรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

 2.1 เจาหนาที่ระดับอาวุโส คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจําป

ระดับองคกรกับฝายบริหารสวนงานยอย

 2.2 ฝายบริหารสวนงานยอยกับผูปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดงานในความรับผิดชอบออกเปนกิจกรรม/งานเพื่อทําความเขาใจ

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจกรรม/งาน

ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน

4.1 แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  (ภาคผนวก ก)

4.2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

ขั้นตอนที่ 5 : การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
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5.1 ระดับหนวยงานยอย

 จัดทําแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

 จัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

 จัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

 จัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

5.2 ระดับองคกร

 จัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)

 จัดทํารายงานแผนการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)

 จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)

ขั้นตอนที่ 6 : รายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูกํากับดูแล

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

 ระดับหนวยงานยอย

มีการจัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย

(สํานัก/กอง) (แบบ ปย. 1) ครบทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก

(ก) สภาพแวดลอมการควบคุม (ข) สภาพแวดลอมการควบคุม (ค) กิจกรรมการควบคุม

(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร (จ) การติดตามประเมินผล

มีการจัดทํารายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย

(สํานัก/กอง) แบบ ปย.2 รวมถึงมีการนํากิจกรรม “ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ” ตามหนังสือ

สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0805/ ว 194 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 ไปจัดวางระบบ

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและหนวยงานยอย จํานวน 9 กิจกรรม

1) กิจกรรม/โครงการจัดทําประชาคม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

2) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงดานการศึกษาในเขตพื้นที่ ตามอํานาจหนาที่ 

3) กิจกรรมลดปญหาภาวะโลกรอน 

4) กิจกรรม/โครงการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ 

5) กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 

6) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสรางความปรองดองสมานฉันท 

7) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

8) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

9) กิจกรรม/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางยั่งยืน
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 ระดับองคกร

มีการจัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในของระดับองคกร

(แบบ ปอ. 2) ครบทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก

(ก) สภาพแวดลอมการควบคุม (ข) สภาพแวดลอมการควบคุม (ค) กิจกรรมการควบคุม

(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร (จ) การติดตามประเมินผล

มีการจัดทํารายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับองคกร

(แบบ ปอ. 3)

มีการจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม

ชองทางที่สามารถดําเนินการได

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

         การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสาคัญหรือเปนหัวใจ

ขององคกรจึงมักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวาง

ระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อ

ใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคเทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดกําหนดมาตรการ

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณา

จากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน 

ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ

สั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลเนินฆอเปนไปอยางโปรงใส 

และสามารถตรวจสอบได

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไป

ดวยความโปรงใสและเปนธรรม

3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แตงตั้งการโอน ยาย

4.เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล

ในการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลเนินฆอไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด

อื่น รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน

หมูบาน

 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลเนินฆอ
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 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเนินฆอ

 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึง

มีการแตงตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแตงตั้ง

 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน

 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลเนินฆอจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตอง

ไมกอนวันที่เทศบาลตําบลเนินฆอรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลเนินฆอไดดําเนินการตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด

 - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/

เลื่อนตําแหนง

 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธให

ประชาชนภายในเทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการ

ประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลเนินฆอ

 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส

 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน

 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบ

การดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได

 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน

 - ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหนง เทศบาลตําบลเนินฆอจะออก

คําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่เทศบาลตําบลเนินฆอรับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด)

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 

ในการที่อเทศบาลตําบลเนินฆอไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด

 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ

ใหบุคลากรทราบ

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
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พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา 

เปนตน

 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และ

โตแยงผลการประเมินที่ไมเปนธรรม

 - นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงาน

ทราบโดยทั่วกัน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

ตัวชี้วัด

          กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดย

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ

ผลลัพธ

          ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุ การโอน ยาย ของเทศบาลตําบลเนินฆอ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวไดทางานขององคกรใหมีความ 

โปรงใสสามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองได
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

การรับ - จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ     

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “สนับสนุนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน (People’s audit)”

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ตางก็ใหความสําคัญตอการบริหารราชการอยางโปรงใส สุจริต 

เปดเผยขอมูลและการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

การตัดสินใจ รวมถึงการตรวจสอบ

          เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดจัดใหมีมาตรการ “สนับสนุนการตรวจสอบ

โดยภาคประชาชน (People’s audit)” ขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม

ในการตรวจสอบ เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใดผูที่ให

คําตอบไดดีที่สุด คือประชาชนผูรับบริการผานทางชองทางตาง ๆ ที่เทศบาลตําบลเนินฆอ

จัดขึ้น เพื่อใหประชาชนรูสึกเปนเจาของทองถิ่นของตนเองมากที่สุดเปลี่ยนประชาชนในเขต

เทศบาลฯ ใหเปนพลเมืองซึ่งเปนกําลังสําคัญของเมืองที่ทําหนาที่รับผิดชอบเปนเจาของเมือง

มีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารงาน อันจะนําไปสูการสรางกําแพงปองกันไมใหเกิดการ

คอรรัปชั่นในทองถิ่นอยางยั่งยืน

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ (People’s audit) การปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลเนินฆออันจะนําไปสูการสงเสริมจิตสํานึกเรื่องความเปน

ประชาธิปไตยและเสริมสรางธรรมาภิบาล

3.2 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและสะดวกผานทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกสและชองทางอื่น ๆ

 3.2 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตําบลเนินฆอ

4.เปาหมาย/ผลผลิต

ชองทางในการสนับสนุนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน จํานวนไมนอยกวา 5 ชองทาง

ขอมูลขาวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคลที่เผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารรายงานทางการเงินที่เผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการพัสดุที่เผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ
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ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะทํางานฝายประชาสัมพันธเทศบาลตําบลเนินฆอ

ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารที่สําคัญ

ที่จะนํามาเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ ไดแก

 - ดานบริหารงานบุคคล/- แผนพัฒนาทองถิ่น (แผนพัฒนาสี่ป)/- เทศบัญญัติงบประมาณ/

 - แผนการดดําเนินงาน/- ขอมูลการจัดซื้อ/จัดจาง/- ขอมูลการจัดทําโครงการตาง ๆ/

 - ขอมูลบริการประชาชน/- การรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ/

 - การรับเรื่องรองเรียน

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของขอมูลขาวสารที่จะนํามาเผยแพร

ขั้นตอนที่ 4 เผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบไดเขาถึงงาย

และสะดวก ผานทางชองทางตาง ๆ ไดแก 

 - ผานทางเว็บไซตหลักของเทศบาลตําบลเนินฆอ (www.neunkho.go.th)

 - ผานทางสื่อสังคมออนไลน(Social media) Facebook : เทศบาลตําบลเนินฆอ,

 Facebook : สํานัก/กองตาง ๆ

 - วารสารเทศบาลตําบลเนินฆอ

 - เอกสารรายงานผลประจําป

 - ปายประชาสัมพันธขนาดใหญ เชน โครงการกอสรางถนน

 - โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและตรวจสอบความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของประชาชนเพื่อรายงาน

ใหผูบริหารทราบ/ดําเนินการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

จํานวนชองทางในการสนับสนุนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน

ขอมูลขาวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคลที่เผยแพร

ขอมูลขาวสารรายงานทางการเงินที่เผยแพร

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการพัสดุที่เผยแพร
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๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ

หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น ”

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          กฎหมายกําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีอํานาจในการตรวจสอบ ถวงดุลใหการ

บริหารงานเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม รักษาสัญญาประชาคมที่ฝายบริหารใหไวกับ

ประชาชนในการรณรงคหาเสียงและแถลงนโยบาย โดยผานกระบวนการประชุมสภา การ

เปดเผยการประชุมสภาเทศบาลใหชุมชนทราบถือเปนการตรวจติดตามงานไดเปนอยางดี

อีกทั้ง สมาชิกสภาทองถิ่นมีอํานาจในการควบคุมการทํางานของฝายบริหารผาน 4 กลไก คือ

1. การควบคุมการบริหารงาน

   1.1 การรับทราบคําแถลงนโยบายของผูบริหารทองถิ่น

   1.2 การตั้งกระทูถาม

   1.3 การขอใหเปดอภิปรายทั่วไป

   1.4 การตั้งคณะกรรมการสามัญ-คณะกรรมการวิสามัญ

2. การใหความเห็นในเรื่องสําคัญ

3. การสนับสนุนหรือใหความเห็นชอบฝายบริหารในเรื่องที่ถูกตองเหมาะสมและจําเปน

4. ขอเสนอแนะสมาชิกสภาทองถิ่นในการดําเนินการ

ดวยบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นขางตน หากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอ

มีความเขาใจผานกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ อยางทั่วถึงและเพียงพอ นับไดวามี

สวนชวยใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเนินฆอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอใหมีความรู 

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว

3.2  เพื่อสงเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ

ของฝายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดย

ไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง

4.เปาหมาย/ผลผลิต

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอเขารับ/รวม กิจกรรมโครงการที่สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด

ขอมูล/องคความรูที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอไดเรียนรู จํานวนไมนอยกวา 

10 เรื่อง/ป
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5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 สงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอเขาอบรม/รวมกิจกรรมตาง ๆ

ที่เสริมสรางความรูในการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหารใหเปนไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่

เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 2 สงเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอใหมีบทบาทในการตรวจสอบ

�การปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยการรวบรวมขอมูล/องคความรู/ขอกฎหมายที่สงเสริม

การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกระบวนการและและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของได

กําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด ไดแก

1) กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง อปท.

2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ.2542

3) ระเบียบ มท. วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

4) ระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม

5) ระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 

และที่แกไขเพิ่มเติม

6) ระเบียบ มท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

7) ระเบียบ มท. วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548

8) คูมือสมาชิกสภาทองถิ่น จากสถาบันพระปกเกลา

9) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2551-

2564) จากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับองคกรตาม

รัฐธรรมนูญและสํานักงาน ป.ป.ท.

10) คูมือปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมและการปองกันผลประโยชนทับซอน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอเขารับการอบรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

รอยละ 50 ขึ้นไป ของจํานวนสมาชิกสภาฯ

จํานวนขอมูล/องคความรูที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆอไดเรียนรู
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๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “การตรวจสอบฝายบริหาร”

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

พ.ศ.2552 มาตรา 15 กําหนดสภาเทศบาลตําบลเนินฆอ ประกอบดวยสมาชิกจํานวน

สิบสองคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นและมาตรา 18 สมาชิกสภายอมเปนตัวแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตอง

ปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ 

จึงเปนอิสระในการตรวจสอบฝายบริหารไดอยางเต็มที่ การตรวจสอบฝายบริหารที่เห็นเดนชัด 

คือ

�1. การอภิปราย ซักถามในประเด็น เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปหรือ

การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายรายการใหม วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

คุมคากับการนําเงินภาษีประชาชนมาใชจายหรือไม

2. ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายบริหารวาเปนไปตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาล

หรือไม

3. ตรวจสอบการใชจายงบประมาณรายจายประจําป วาเปนไปตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปที่สภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไม

4. ติดตามการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลมากนอยเพียงใด

5. สนับสนุนนโยบายของฝายบริหารที่ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหฝายบริหารปฏิบัติหนาที่ในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน อยาง

เทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ

3.2  เพื่อใหฝายบริหารใชจายงบประมาณเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดและคุมคา

3.3 สงเสริมระบบถวงดุลอํานาจ สรางความเปนธรรมใหเกิดแกทองถิ่น

4.เปาหมาย/ผลผลิต

ฝายบริหารตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นใหกาวหนา ปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนลดลง บุคลากรในองคกรมีความสุข สนุกกับการปฏิบัติงาน

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมรวมกับฝายบริหารในการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญ

กาวหนาอยางทั่วถึงเปนธรรม
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ขั้นตอนที่ 2 สรุปปญหาความตองการของประชาชนเสนอฝายบริหาร หาทางแกไขรวมกัน

เพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุด

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

การใชจายงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางคุมคาเกิดประสิทธิผลสูงสุด เทศบาล

ตําบลเนินฆอไดรับการชื่นชมจากภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารงานที่คุมคา 

โปรงใส ตรวจสอบได
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

"โครงการจัดตั้งศูนยแจงขาวสารการทุจริตในเทศบาลตําบลเนินฆอ"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 กําหนด

ใหเทศบาลตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ

การเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้น  

ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก 

คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

          ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการ

ระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลเนินฆอ ภารกิจหนาที่ในการบริหาร

ราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาให

เจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น 

ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน

โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาล

ตําบลเนินฆอ ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และ

รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถิ่น

         เทศบาลตําบลเนินฆอ  พิจารณาแลวเห็นวา การมีศูนยแจงขาวสารดังกลาว

เปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยแจงขาวสารการทุจริตในเทศบาลตําบลเนินฆอ

ขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง

3 วัตถุประสงค

 - เพื่อเพิ่มชองทางการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลเนินฆอ

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบล

เนินฆอ เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาล

ตําบลเนินฆอ 

5. พื้นที่ดําเนินการ
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สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1  แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวม

เปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตตําบลเนินฆอ

ขั้นตอนที่ 2  จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย

ขั้นตอนที่ 3  เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของ

เทศบาลตําบลเนินฆอ ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวม

รับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ 4  สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบ

เพื่อปองกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5  ทําบันทึกขอตกลง (MOU)   รวมกันระหวางเทศบาลตําบลเนินฆอ

กับบุคคลองคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น

10.2 ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต

10.3 ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลเนินฆอ
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม "การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต"

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก

จําเปนที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมี

สวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบ

การกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต

3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 -  ประชาชน ในพื้นที่ตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ

ขั้นตอนที่ 2 ปดประกาศประชาสัมพันธ

ขั้นตอนที่ 3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข

ขั้นตอนที่ 5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ

ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ใชงบประมาณ 5,000.-บาท/ป

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 3

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “เสริมสรางองคความรูการเฝาระวังการทุจริต”

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          ปญหาการทุจริตในประเทศไทยไดขยายตัวอยางรวดเร็วไปในทุกพื้นที่อยางตอเนื่อง

สงผลกระทบใหประเทศตองสูญเสียเงินงบประมาณจํานวนมหาศาล ไปอยูกับคนบางกลุมที่มี

อํานาจประชาชนซึ่งเปนเจาของประเทศ ไมไดรับการบริการสาธารณะหรือสิ่งอํานวยความ

สะดวกอยางที่ควรจะเปน ตองซื้อสินคาราคาแพง สังคมขาดความรักความสามัคคี ตางคน

ตางเห็นประโยชนของตนเองเปนหลัก ซึ่งลําพังเพียงหนวยงานที่เกี่ยวของอาจจะไมสามารถ

แกไขปญหาไดทั้งหมดตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเขามาชวยกันสอดสอง เฝาระวัง

ตรวจสอบ การดําเนินงานของภาครัฐภายใตพื้นฐานวาคนไทยทุกคนตองมีสวนรับผิดชอบดูแล

อนาคตของประเทศไทย

         การเฝาระวังตรวจสอบการทุจริตจําเปนที่จะตองมีองคความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เพื่อใหการเฝาระวังตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันการทุจริตไดอยาง

สัมฤทธิ์ผล โดยสํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทําชุดความรูที่เกี่ยวของกับ

การเฝาระวังการทุจริตของหนวยงานภาครัฐขึ้น ซึ่งไดใหความสําคัญแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เนื่องจากเปนหนวยงานที่กระจายอยูในทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีความ

ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด

          ดังนั้น เทศบาลตําบลเนินฆอในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี

ความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงไดวางแนวทาง มาตรการ “เสริมสรางองคความรูการ

เฝาระวังการทุจริต”ขึ้น เพื่อถายทอดองคความรูที่เกี่ยวของกับการเฝาระวังการทุจริตเผยแพร

ไปยังประชาชนในทองถิ่น เพราะการแกไขปญหาการทุจริตตองอาศัยการมีสวนรวมและ

ความรวมมือจากทุกภาคสวน เขามาชวยกันสอดสอง ตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ

โดยเฉพาะภาคประชาชน ภายใตพื้นฐานวาคนไทยทุกคนตองมีสวนรับผิดชอบดูแลอนาคต

และความอยูรอดของประเทศไทยโดยเฉพาะเปนประโยชนตอหนวยราชการ

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนมีองคความรูเกี่ยวกับการเฝาระวังการทุจริต

3.2  เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกใหทุกภาคสวน ชวยกันสอดสอง ตรวจสอบการดําเนินงาน

ของภาครัฐ โดยเฉพาะภาคประชาชน

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 -  ประชาชน ในพื้นที่ตําบลเนินฆอ

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ประสานไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอสนับสนุน

ชุดองคความรู
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ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 3 เผยแพรองคความรู

ขั้นตอนที่ 4 วัดผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

การดําเนินการเผยแพรองคความรูปละ 5-10 กิจกรรม
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “สงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อตอตานการทุจริต”

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

          จากบทนําของแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกลาวไววาสาเหตุที่ทําใหการทุจริตยังคงเปนปญหาที่

สําคัญของสังคมไทยประกอบดวย 1) สังคมไทยตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง 

(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ 2) การทํางานที่ไมได

บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนไวดวยกันจึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความ

พยายามแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง

          จากปญหาดังกลาว เทศบาลตําบลเนินฆอจึงไดเปดประตูใหประชาชนและ

เครือขายภาคีทุกภาคสวนเขาถึงการบริหารราชการของเทศบาลฯ ผานกิจกรรมการประชุม

พบปะหนวยงานศูนยประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

ชุมชน คณะกรรมการกลุมอาชีพและคณะกรรมการพัฒนาสตรีซึ่งจัดเปนประจําทุกเดือน เพื่อให

ฝายการเมืองและฝายประจําไดรายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ และประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารที่สําคัญใหกับประชาชนและภาคีเครือขายตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชนไดรับทราบ โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกวาเปน

เจาของทองถิ่น ซึ่งการที่ประชาชนรูสึกวาเปนเจาของทองถิ่นจะกอใหเกิดประโยชนตอการ

บริหารงานของทองถิ่นหรืออาจกลาวไดวาเมื่อประชาชนในทองถิ่นเกิดความรูสึกเปนเจาของ

ทองถิ่น ประชาชนก็จะใหความรวมมือชวยกันดูแลทองถิ่นของตนเอง รวมถึงเพื่อเปดโอกาสให

ผูเขารวมประชุมไดพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากเสียงสะทอนของประชาชน

ที่ทําหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ตระหนักถึงการรักษาผลประโยชนสาธารณะของทองถิ่น ซึ่งจะ

ทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิดตนเองตามมา กอใหเกิดการสรางคานิยม วัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่จะยั่งรากลึกและเติบโตเปนสังคมแหงความโปรงใสอยางยั่งยืน�

3 วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนเกิดความรูสึกเปนเจาของทองถิ่น เกิดความรัก

หวงแหนทองถิ่น อันจะสงใหเกิดการตอตานการกระทําการที่ทุจริต

3.2 เพื่อเปดเวที แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธของ

กลุมองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3.3 เพื่อใหเกิดการทํางานที่บูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขายตาง ๆ ทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการทํางานรวมกัน อันจะสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยม

�วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

4.เปาหมาย/ผลผลิต

 - จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุมอาชีพและคณะกรรมการพัฒนา
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สตรีชุมชน จํานวน 12 ครั้ง/ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ

 - ในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ

6.  วิธีดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1. กําหนดวัน เวลา จัดกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2. ประสานหนวยงานและประชาชนเขารวมกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3. จัดเตรียมสถานที่

ขั้นตอนที่ 4. ดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่กําหนด

ขั้นตอนที่ 5. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

7. ระยะเวลาดําเนินการ

 - ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564

8.  งบประมาณดําเนินการ

 - ไมใชงบประมาณ

9.  ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา  เทศบาลตําบลเนินฆอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุมอาชีพและ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน
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