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คำนำ
การทุจ ริตเป็ นปัญหาใหญ่ข องสัง คมไทยมาเป็ นเวลานาน และฉุดรั้ง ความเจริญ ก้ าวหน้ า
การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ ซึ่ง ในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่ง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสัง คม ระบบ
การเมื อ งการปกครอง และการบริ ห ารราชการเป็ น อย่ า งมาก การแก้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ
ที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญ ก้า วหน้าสามารถ
แข่ง ขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557
เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
กาหนดมาตรการ หรื อ แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบโดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุ กส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิ ด
การทุจริตได้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลไอย่างเป็นรูปธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัด
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ขึ้น
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าการทุ จ ริ ต เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า การควบคุ ม
และการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ ก ารกระจายอ านาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอ านาจ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
1.1.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
1. ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (อุษณา ภัทรมนตรี , 2552:12-9) อธิ บายถึง แนวคิ ด
ทฤษฎีในการศึกษาด้านการทุจริตที่นิยมอ้างอิง คือ สามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle) ของ Donald
R Cressey ในทศวรรษ 1980 ที่ว่าการทุจริตมี โอกาสจะเกิดสูง หากมีเหตุก ารณ์หรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริ ต
เกิดขึ้นทั้ง 3 ด้าน คือ
1.1 มีความกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure or Incentive) ผู้ทุจริตมีความกดดันหรือ
มีแรงจูงใจให้กระทาทุจริตซึ่งอาจเกิดจาก
(1) ความกดดั น ในการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น กิ จ การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการเงินระยะสั้น เช่น ยอดขาย ผลกาไร ฯลฯ สูงเกินไป และหากไม่ได้
จะถูกลงโทษ มักเป็นความกดดันให้ทุจริตโดยการแก้ไขรายงานและตัวเลขบัญชี
(2) ความกดดั น และแรงจู ง ใจส่ ว นตั ว เช่ น ความเดื อ นร้ อ นทางการเงิ น
เฉพาะหน้าหรือจากอุปนิสัยส่วนตัว เช่น ติดการพนัน สุรุ่ยสุร่าย หรือเป็นคนฉลาดชอบความท้าทาย เป็นต้น
1.2 มีโอกาสในการกระท าผิด (Opportunity) ได้ แก่ โอกาสในการกระทาทุจริ ต
โอกาสที่จะปกปิดการกระทา และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต โอกาสในการกระทาผิด
เกิดจากจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่จะป้องกันและค้นพบการทุจริตให้ทันกาล การควบคุมแบบป้องกัน
เช่น ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายขององค์กรที่มีสาระสาคัญ การละเมิดหรือยกเว้น
การควบคุมไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสภาพคล่อง และระบบสารสนเทศ
สาคัญ ส่วนการควบคุม แบบค้นพบ เช่น ไม่มีร ะบบร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ทาให้สามารถท า
ความผิ ดได้โ ดยไร้ร่ อ งรอย หรื อ ตรวจพบยาก ไม่ มี ระบบการควบคุม แบบอัต โนมั ติ หรือ ค้น พบได้ใ นเวลา
เกิดจริง ไม่มีการตรวจนับทรัพย์สิน และการกระทบยอดบัญชีสาคัญทุกเดือน เป็นต้น
1.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ทาให้ผู้กระทามีความรู้สึกดีขึ้น (Rationale) เช่น อ้างด้าน
ความจาเป็นเดือดร้อนส่วนตัว อ้างว่าเป็นประเพณีทางธุรกิจ ไม่ทราบว่าเป็นความผิด เพราะเป็นสิ่ง ที่ใครๆ
ก็ทาหรืออ้างว่าทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่ ง งบการเงินให้กาไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพอใจเพราะได้รับ
เงินปันผล และราคาหุ้นสูง หรืออ้างว่าทาเพื่อไม่ให้กิจการล้มละลาย เป็นต้น

-21.1.3 ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญ หาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
1.1.4 สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิ ดโอกาสของการทุจริ ต ซึ่ง โอกาสดั ง กล่าวเกิดขึ้ น
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิ ยม
ทาให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึง เป็นแรงจูง ใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริ ตในเชิงนโยบาย ที่ทาให้การทุจริต กลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง เป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจั ยหนึ่ง ที่ท าให้ ข้า ราชการมีพฤติก รรมการทุ จริ ต เพราะความต้อ งการที่ จะมีส ภาพความเป็ นอยู่ที่ ดีขึ้ น
ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสั ตย์สุจริตเป็นคุ ณธรรมที่ไ ด้รั บ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจ ริ ต เป็ น ยกย่ องคนที่ มี เ งิ น คนที่เ ป็ น เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่ มี ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานสู ง ด้ ว ยเหตุ นี้
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิ ถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น
คนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง

-31.๒ หลักการและเหตุผล
ปัจจุ บันปั ญหาการทุจริ ตคอร์รัป ชั่นในประเทศไทยถื อเป็ น ปัญ หาเรื้อรั ง ที่นั บวัน ยิ่ง จะทวี
ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่า จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต
ตามสื่ อ และรายงานของทางราชการอยู่ เ สมอ ซึ่ ง ได้ ส่ ง ผลสะเทื อ นต่ อ กระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception
Index – CPI) ซึ่ง เป็ นเครื่อ งมื อ ที่ใ ช้ป ระเมิน การทุจ ริต คอร์ รั ป ชั่น ทั่ วโลกที่ จัด โดยองค์ก รเพื่ อความโปร่ง ใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก
และเป็ น อั นดั บ ที่ ๓ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต้ รองจากประเทศสิ ง คโปร์ และประเทศมาเลเซี ย
และล่ า สุด พบว่ า ผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับ ที่ ๑๐๑
จาก ๑๗๖ ประเทศ1 ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญ หาการคอร์รัปชั่นอยู่ใน
ระดับสูง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึ ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ประเทศที่ มี ม าตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เป็นสัง คมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละ เกี ย รติ ภู มิ ใ นด้ า นความโปร่ ง ใสทั ด เที ย มนานาอารยประเทศ โดยก า หนดวิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้า นทุจ ริต ” มีเป้ าหมายหลั กเพื่อ ให้ป ระเทศไทยได้รั บการประเมิ น
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index
: CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลหนองหิน จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญ กับการบริหาร
จัดการที่มีค วามโปร่ง ใส สร้ างค่ านิ ยม วัฒ นธรรมสุจริ ตให้เกิ ดในสัง คมอย่า งยั่ ง ยืน จึ ง ได้ ดาเนิน การจัด ทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพื่ อ ก าหนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ นด้ า น
1 จาก Website https://www.transparency.org/country/THA

-4การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง
สานัก งาน ป.ป.ช. ได้ร วบรวมสถิติก ารกล่ าวหาเจ้ าหน้า ที่ของรัฐ ในสั ง กัด อปท.ว่ากระท า
การทุจริตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 – 2560 รวม 10 ปี พบว่าบุคลากรของ อปท. หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้ องถิ่ น พนั กงานท้อ งถิ่น ถูกกล่าวหาว่า กระทาการทุจ ริต รวมทั้ ง สิ้น 24,791 เรื่อง มีผู้ถู กกล่ าวหา
13,501 ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุดดังตาราง
ลาดับ
หน่วยงาน
1.
องค์การบริหารส่วนตาบล
2.
เทศบาลตาบล
3.
เทศบาลเมือง
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.
กรุงเทพมหานคร
6.
เทศบาลนคร
7.
เมืองพัทยา

ถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริต/เรื่อง
12,789
7,350
1,818
1,275
879
626
54

ตารางที่ 1 แสดงการกล่าวหาว่ากระทาการทุจริต(2551-2560)
ที่มา : ศูนย์ประมวลข้อมูลสานักงาน ป.ป.ช. (ข้อมูล วันที่ 4 กันยายน 2561)
จากงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตใน อปท.
ได้สะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริต
ใน อปท. ได้ดังนี้
1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี
การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง
ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า กระบวนการทุ จ ริ ต ใน อปท. เกี่ ย วกั บ ด้ า นงบประมาณ การท าบั ญ ชี
การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทาตามระเบียบฯ
และอ้า งว่ าไม่ ท ราบเกี่ย วกั บ เรื่ องที่ มีก ารให้ จั ด ทา และไม่ จัด ท าซึ่ง เมื่อ พิ จ ารณาจากการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล
ในส่วนเรื่องที่กลุ่ม อปท. ไม่จัดทาอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท. ดังตัวอย่างเช่น
1) อปท. ไม่ทาทะเบียนยืมเงิน ร้อยละ 14
2) อปท. ไม่ทาบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 12
3) อปท. ไม่มีการทาหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ร้อยละ 13
4) อปท. ไม่มีการทาการลงบัญชีรายรับรายจ่าย ร้อยละ 11
5) อปท. ไม่มีการทารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ร้อยละ 15
6) อปท. ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี ร้อยละ 12
7) อปท. ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน หรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิมๆ ในการตรวจรับงานจ้าง ร้อยละ 6
8) อปท. ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญ าติมารับเหมาเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างใน อปท. ร้อยละ 11.5

-59) อปท. ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานจ้างบางส่วน
ร้อยละ 34.7 ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝ่าย
2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล
ข้อมูลตัวเลขจากการสารวจพบว่า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้ บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่า ร้อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง
ร้อยละ 35 บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ตาแหน่งของตน
แสวงหาผลประโยชน์
ร้อยละ 10 บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐาน
การเงิน
ร้อยละ 7 บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน
เช่น การเขียนเติมจานวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วก็ไ ม่นาส่ง ให้คลัง
ซึ่งเมื่อมีการกระทาอย่างเป็นประจา หรือบางทีพอเก็บเงินได้มากๆ ก็ไม่นาส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการนาของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจน
การปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่อ งว่างของระเบียบและกฎหมาย
ในส่ว นช่อ งว่า งของกฎหมายและระเบี ยบต่ างๆ มุ่ ง วิ เ คราะห์ ระบบตรวจสอบและระบบ
โครงสร้างของ อปท. เอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ระบุว่า ระบบการตรวจสอบของ สตง. ไม่ทั่วถึง
ร้อยละ 14.3 ตอบว่า กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้ โดยมีการให้สังเกตโครงสร้าง
อปท. ตามรั ฐธรรมนู ญ ปี 2540 และในกฎหมาย อปท. ให้ผู้ บริ หารท้ องถิ่น มีค วามเข้ มแข็ง เพื่ อให้อ ยู่ใ น
ตาแหน่งตลอด 4 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นทีมเดีย วกับผู้บริหาร อปท. ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทาง
ให้ทุจริตได้ เพราะระบบถ่วงดุลขาดความเข้มแข็ง
4. สภาพหรือ ลักษณะปั ญหาของการทุ จริต ที่เกิด การขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม
จากการศึ ก ษาค้น คว้ า พบว่ า มี บาง อปท. ที่ มีข นาดเล็ ก มี พนั ก งานท้ อ งถิ่ นที่ ไ ด้ บ รรจุ เ ข้ า
รั บ ราชการโดยมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปวช. ขึ้ น ไป และผ่ า นการนิ เ ทศงานมาน้ อ ยหรื อ ไม่ มี ค วามรู้
เฉพาะด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดราคากลาง หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
และส่ ว นหนึ่ ง พบว่า หั ว หน้ า ส่ว นการคลั ง ไม่ ไ ด้ มีค วามรู้ ทางด้ า นการพั ส ดุ ใ นทางปฏิ บั ติ เมื่ อ ปฏิบั ติ ไ ปก็ มี
ความเสี่ ยงในการถู ก ตรวจสอบและผิ ด วินั ย หรื อ บุ ค ลากรของ อปท. ขาดความรู้ ความเข้ าใจโดยเฉพาะ
เจ้ า หน้ า ที่ ข อง อบต.กั บ เทศบาลต าบล ที่ ย กฐานะมาจากสุ ข าภิ บ าล ตลอดจนส่ ว นหนึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
และพนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี พ ฤติ ก รรมแสวงหาผลประโยชน์ โ ดยอาศั ย ช่ อ งโหว่ ข องกฎหมายแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การไม่มี คุณ ธรรม จริย ธรรม โดยสรุ ปผู้บ ริห ารท้ องถิ่นและเจ้า หน้ าที่ข อง อปท. ที่ข าดความรู้ค วามเข้ าใจ
ในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งต่ าง ๆจาเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้และ
ควรรู้เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผลทาให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้

-65. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มี อปท. ส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของ อปท. ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น
ร้อยละ 15 ไม่แจ้งงบประมาณของ อปท. ให้ประชาชนทราบและไม่ส่งข่าวสารทางราชการ
ให้ประชาชนทราบ
ร้อ ยละ 8 ไม่ มี ก ารประกาศในช่ อ งทางการสื่อ สารให้ป ระชาชนทราบในการด าเนิ น งาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่มีการประกาศการดาเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน
ร้อ ยละ 75.6 บุ ค ลากรใน อปท. ไม่ ท ราบว่ า ปั จ จุ บัน มี เ งิน งบประมาณหรื อเงิ น ในบั ญ ชี
มีจานวนเท่าไร
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
จากการศึกษาพบว่าผู้ตรวจสอบ อปท. ที่เป็น สตง. เพียงหน่วยงานเดียวมีกาลังคนไม่เพียงพอ
และ สตง.ส่วนกลาง มีกาลังคนเพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพื้นที่ ที่กระทาได้ก็เป็นเพียงเป็นการสุ่มตัวอย่าง
เท่านั้น ในส่วนของสานักงาน ป.ป.ช. ก็เช่นเดียวกัน จึงมี ข้อเสนอให้ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช.
จังหวัด และให้จัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชนส่วนระบบการตรวจสอบภายในของ อปท. มักพบว่า
ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น ของ อปท. ไม่ค วบคุ มดู แลเจ้ า หน้ าที่ ให้ ป ฏิบั ติต ามกฎหมาย และระเบีย บข้ อบั ง คับ ต่า งๆ
อย่างเคร่งครัด และฝ่ายสภาท้องถิ่นของ อปท. ที่ต้องทาหน้าที่เป็นฝ่ายกากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบ
การทางานของฝ่ายบริหารของ อปท. ให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่กลับพบว่าปัจจุบัน
ฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น จึงทาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไป
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี อิทธิพล
จากการศึกษาพบว่าใน อปท. บางแห่ง ยัง มีอิทธิพลหรืออานาจที่ส่ง ผลให้เกิดการทุจริตได้
โดยเฉพาะอิ ท ธิ พ ลและอ านาจของฝ่ า ยการเมื อ งที่ ค รอบง า หรื อ สามารถให้ คุ ณ ให้ โ ทษต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
หรือข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นๆ การบีบบังคับให้
ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยาน
เพื่อเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสัง คมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัว
อิทธิพลการนับถือผู้มีบารมี การสานึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อานาจหน้าที่
การงานในการแสวงหาผลประโยชน์
ดั ง นั้ น ปั ญ หาที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น คื อ ความสั ม พั น ธ์ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ระหว่ า งนั ก การเมื อ งทั้ ง ใน
ระดั บ ประเทศกั บ นั ก การเมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น นั ก การเมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น กั บ นั ก ธุ ร กิ จ กลุ่ ม ผลประโยชน์
และนักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของ
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมและสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ทาอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพื่อ
คานอานาจอิทธิพลได้
1.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-7๒) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการ
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.๔ เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ ประชาชนท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม
การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
1.๕ ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่ง การสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (Anti-Corruption) จากการปลู ก ฝั ง หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมหลั ก ธรรมาภิ บ าล
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใ จและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)
เทศบาลตาบลหนองหิน
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

๑.๑ การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาของ อปท.

1.1.1. สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
(๑) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๑.๒ สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
(๑) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ”
๑.๑.๓. สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระทาการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ทับซ้อน
(1) โครงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๒ การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น

๑.๒.๑. สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต
(๑) โครงการสร้าง
จิตสานึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

10,000

10,000

10,000

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-9มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

๑.๒ การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น

๑.๒.๒. สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
(๑) โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทศั น์ใน
ชุมชน
๑.๒.๓. สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) โครงการส่งเสริม
ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

๑.๓.๑. สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต
(๑) สร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
(โครงการ “โตไปไม่โกง”)
๑.๓.๒. สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต
(๑) กิจกรรมส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชนต่อต้าน
การทุจริต

รวม

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-10,000

-10,000

10,000-

20,000

20,000

20,000

๑.๓.๓.สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
(๑) โครงการเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

-

-

9 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

60,000

60,000

60,000

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบประมาณ

- 10 มิติ
๒. การบริหาร
ราชการเพือ่
ป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๑ แสดงเจตจานง
(1) มาตรการแสดง
ทางการเมืองใน
เจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการทุจริตของ
ของผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้วยการจัดทาแผน
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

๒.๒.๑. สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน
เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน
(1) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
๒.๒.๒. สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารการเงิน งบประมาณ
การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ
โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
(๑) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๒.๓. สร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
(๑) มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

- 11 มิติ
๒. การบริหาร
ราชการเพือ่
ป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ
๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๒.๓.๑. มีการจัดทาแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการ
และในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) มาตรฐานการยกระดับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๒. มีการกระจายอานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการดาเนินการอื่นใด
ของผู้มีอานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑) มาตรการมอบ
อานาจสั่งการ อนุมัติ อนุญาต
หรือปฏิบัติราชการแทน

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์

๒.๔.๑. ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
(1) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
๒.๔.๒. ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
หรือมีจิตสาธารณะ
(1) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
๒.๔.๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลดารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

- 12 มิติ
๒. การบริหาร
ราชการเพือ่
ป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ
๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๒.๕.๑. ข้อตกลงหรือวิธีการอื่น
ใดระหว่างบุคลากรในองค์กร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
(๑) มาตรการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๒.๕.๒. มีการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ จังหวัด
อาเภอทีไ่ ด้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) มาตรการให้
ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
๒.๕.๓. ดาเนินการให้มเี จ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
(๑) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”

รวม

12 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

- 13 มิติ
๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

ภารกิจ
ตามมิติ
๓.๑ การจัดให้มี
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๓.๑.๑. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
(๑) มาตรการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑.๒. มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาวัสดุ การคานวณ
ราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้
(๑) มาตรการ กากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑.๓. มีการปิดประกาศเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
(๑) มาตรการ กากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

๓.๒.๑. มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
ในการดาเนินกิจการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
(๑) โครงการจัดเวที
ประชาคม

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

20,000

20,000

20,000

- 14 มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๓.๒.๒. มีช่องทางให้ประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก
(1) มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒.๓. มีรายงานและแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(1) มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดทางบประมาณ
(1) โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3. การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รวม

๓.๓.๒. ดาเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

20,000

20,000

20,000

-

-

-

40,000

40,000

40,000

ไม่ใช้งบประมาณ

- 15 มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๔.๑ การจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

๔.๑.๑. มีการจัดทาและรายงาน
การจัดทาระบบควบคุมภายในให้
ผู้กากับดูแล
(๑) โครงการจัดทาแผน
การตรวจสอบภายในประจาปี
๔.๑.๒. มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน
โดยดาเนินการให้มีการจัดทา
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผล
การติดตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้กับผู้กากับดูแล
(๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

๔.๒ การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

๔.๒.๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
(1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
๔.๒.๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ
(๑) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

- 16 มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๔.๒.๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ
(๑) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.๓.๑. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
(1) โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

๔.๓. การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ ของ
สภาท้องถิ่น

๔.๔ เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่
ต่อต้านการทุจริต

รวม
รวมทั้งสิ้น

๔.๓.๒. ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องได้
กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
(๑) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๔.๔.๑. ส่งเสริมให้มีการดาเนินการ
เฝ้าระวังการทุจริต
(1) กิจกรรมส่งเสริมชุมชน
เฝ้าระวังการทุจริต
๔.๔.๒. บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
(๑) กิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

9 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
38 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

10,000

10,000

10,000

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

10,000

10,000

10,000

110,000

110,000

110,000
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้า งจิต สานึก และความตระหนัก แก่บุ คลากรทั้ งข้า ราชการการเมือ งฝ่ายบริหาร ข้ าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและการปฏิบัติงาน
จะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการทางานและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยัง ต้องมีการส่ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ส ามารถปฏิบัติง านร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง ภายในองค์กรได้อีกด้วย
จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จ ะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุ จริต คอร์รัปชันอย่างจริง จัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจ ริตคอร์รัปชัน
ในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไป
ได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสัง คมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้ง สร้างทัศ นคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจ ริต
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง นับเป็นการส่งสัญญาณเชิง บวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รภาครั ฐ นั้ น ปั จ จุ บั น ยั ง คงอยู่ บ นความหลากหลายในองค์ ป ระกอบหลั ก ของธรรมาภิ บ าล
ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
(Accountability) หลัก ความมี ประสิท ธิภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส่วนร่ว ม (Participation) ดั ง นั้ น การพิจ ารณา
คัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับ
หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึง กรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์ กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุค ลากรขององค์กร มีค วามรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ นาไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน

- 18 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอน
และปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ อปท.
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม
๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่
ตามอานาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลหนองหิน”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
โดยกาหนดกลไกและระบบในการบัง คับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับ
ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 กาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มี ประโยชน์ทับซ้อน, ยืน หยัด ท าในสิ่ง ที่ ถูก ต้ อง เป็ น ธรรม และถู กกฎหมาย, ให้ บ ริก ารแก่ ประชาชนด้ ว ย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข และยึดมั่ นในหลักจรรยาบรรณทางวิช าชี พขององค์กร นอกจากนี้ ส านัก งาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทาง
การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้ นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิช อบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่
กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดัง นั้น เพื่อให้เกิดความโปร่ง ใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึง ได้จัดทามาตรการ
“ส่ง เสริมการปฏิบัติง านตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้ง ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับนาไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม
2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจ จุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม
2. ประชุมคณะทางานฯ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ที่ต้องยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. จัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

- 20 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

- 21 1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่อง
เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึง ถึง ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน
มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด
หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองหิน จึงได้ดาเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ประชุมคณะทางานฯ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
4. จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และใช้แอปพลิเคชัน
กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
6. จัดทารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทางานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
.ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน

- 22 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตรระดับพื้นฐานจาก
การทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร
2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน

- 23 1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่ มีมาตรฐานทางคุ ณธรรมจริ ยธรรม เป็นสังคมมิติ ใหม่ที่ประชาชนไม่ เพิ กเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยต้องได้รั บ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงได้จัดทาโครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่
ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน
4. เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ
2. มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1. ชื่อ โครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม แหล่งท่อ งเที่ยว พัฒ นา และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมาย
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจ จุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึง ได้มีก ารริ เริ่ม โครงการอนุรั กษ์ทรั พยากรป่ าไม้ ซึ่ง จะสามารถช่วยให้ธ รรมชาติข องประเทศไทยกลั บมามี
ความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้
ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จ ะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้น
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง
เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ
ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืช เกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้
ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึง ได้ จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมจิตสานึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชนในพื้ น ที่ ปลู ก ต้ น ไม้ แ ละปลู ก ป่ า ชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ เทศบาลต าบลหนองหิ น
จานวน ---- หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ห น อ ง หิ น จ า น ว น 4 ห มู่ บ้ า น แ ล ะ พื้ น ที่ ทั้ ง ห ม ด ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ห น อ ง หิ น
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
พืน้ ที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหนองหิน และแหล่งน้า คู คลอง ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทาความสะอาดถนน
และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. จัดกิจ กรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศ น์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด
ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

- 25 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลหนองหิน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
---------- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์ส าธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัค รพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น
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1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็น
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้ างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนให้มีส านึ ก
ในคุ ณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มี ค วามรอบรู้ ที่เ หมาะสม ดาเนิน ชี วิ ตด้ ว ยความอดทน ความเพี ยร มีส ติ ปั ญ ญา
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง ด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
เทศบาลต าบลหนองหิ น จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการส่ ง เสริ ม ครอบครั ว เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน ให้สามารถพึ่งพาตนเอง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนามาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน และเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรในชุมชน
2. ศึกษาดูงานการดาเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสาเร็จในชุมชน
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
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1.3 จิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่ง เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่ง เสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง อายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
เทศบาลตาบลหนองหิน พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็ ก และเยาวชน (กิ จ กรรม “โตไปไม่ โ กง”) ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และค่ า นิ ย มที่ ถู ก ต้ อ งซึ่ ง จะเป็ น รากฐาน
ที่ส าคั ญ ที่ท าให้ เด็ ก และเยาวชนเติบ โตขึ้ นเป็ นพลเมื องที่ มีคุ ณ ภาพ และเป็น การป้อ งกั น แก้ ไ ขปั ญหาทุจ ริ ตที่ ได้ ผ ลที่ สุ ด
โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่ค ดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวม
มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีการดาเนินการ
1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย
2. แต่งตั้งคณะทางานพิจารณานาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ
อปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน
3. ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทางานฯ
4. ติดตามการดาเนินการ
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7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการนาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ให้
การอุดหนุน
2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
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1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การทุจ ริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผ ลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดัง นั้น การปลูกจิตส านึกของคนในชาติให้มี
จิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนัก
ในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็ก
เยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชน
และเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์เยาวชนในเทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกาหนดรูปแบบกิจกรรม แนวทางใน
การดาเนินการ
2. จัดประชุมคณะทางานฯ
3. ดาเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กาหนด
4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและเสียสละ
เพื่อส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้า ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะหมดลง
เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึง คุณค่าและการบารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ทาให้
น้าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่ องมาจากการขาดจิตสานึกของมนุษย์ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญ และต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นกาลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหา
ที่จะได้รับผลกระทบจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาโครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีจิตสานึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่กาหนดตามความเหมาะสม
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
2. ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม
4. ดาเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้
5. สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดจิตสานึกที่จะ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ
3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน

- 31 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองหิน ด้วย
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้ง ชาติต้านทุจ ริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปั จจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง ปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่ง ในการส่ง เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจ กรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็น กลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น
เทศบาลตาบลหนองหิน จึงได้เห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะ
เป็ น กลไกที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยและร่ ว มมื อ กั น สร้ า งสั ง คมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต โดยได้ ยึ ด ถื อ หรื อ มี
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ดาเนินการจัดทามาตรการ
การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
เห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การรับรู้ของ
สาธารณชน
4. เป้าหมาย
1. การประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองหิน
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
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1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต
2. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน
5. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 33 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ
จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่ง เสริมการบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้ปรากฏชัดเจน
2. เพื่อกาหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทางาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง และมอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม
3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และป้องกันการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารกาหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. จัดทามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร
5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ
6 กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลเทศบาลตาบลหนองหิน

- 34 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. แนวทางป้องกันการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระบียบ
3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
4. ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 %
5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80%

- 35 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อ ง
อย่างเคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ และการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตา มหลัก
ธรรมาภิบาล
ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์
ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตาบลหนองหินจึงได้จัดทามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิงบประมาณ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุม
2. จัดทาคาสั่งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางาน
4. กาหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
5. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ
6. กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
7. รายงานผล ปั ญหาอุ ปสรรค ข้ อเสนอแนะเสนอผู้ บริ หารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อปรั บปรุ ง แนวทาง
ในการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองหิน

- 36 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีมาตรการป้องกันและกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ส มควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภ าพ
และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรผ่านช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ขององค์กร

- 37 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
ประชาชนในพื้ น ที่ เ ขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม กล่ า วได้ ว่ า เป็ น สั ง คม
พหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ให้ค วามสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใ ช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency)
และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการนาเทคโนโลยีมาช่วย
ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบ
การป้องกั นหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกั นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ บริการ รวมถึง การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะ
ช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติง านในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ
3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อมั่นในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดให้มีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติง าน เพื่อ สร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมื อ
การปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้ บริการ
ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
2. จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด
ภายในสถานที่ให้บริการ
4. จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าสาหรับผู้พิการ
5. จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6. มีการนาระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
ผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

- 38 8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลหนองหิน
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลหนองหิน
สานักการคลัง เทศบาลตาบลหนองหิน
สานักการช่าง เทศบาลตาบลหนองหิน
สานักการศึกษา เทศบาลตาบลหนองหิน
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
2. มีระบบการทางานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
4. ลดจานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ

- 39 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่ น จั ด ทาหลั กเกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมือ งที่ ดี โดยอย่ างน้ อ ยต้ อ งมีห ลั ก เกณฑ์เ กี่ ย วกั บ การลดขั้น ตอน
การปฏิบัติง านการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง และส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อกากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ขององค์กร เกิดความความโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ ประสิทธิภ าพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทามาตรการยกระดับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็น
ปัจจุบัน
1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
2) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
4) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
5) จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา
ทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
5) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
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ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทาการ
และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองหินเพิ่มขึ้น
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การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรมอบอำนำจ สั่งกำร อนุมัติ อนุญำต หรือปฏิบัติรำชกำรแทน
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพื่อเป็นการช่วย
เพิ่มประสิทธิภ าพของการปฏิบัติง านให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่ง การพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย
ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ
ดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในเทศบาลตาบลหนองหิน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการ
อื่นใดของผู้มีอานาจในเทศบาลตาบลหนองหิน
2. เพื่อ ป้อ งกัน การผูก ขาดอานาจหน้ าที่ใ นการใช้ดุ ล ยพิ นิจ อันอาจเป็น เหตุ แห่ ง การทุ จ ริต และประพฤติมิ ช อบ
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองหิน ปลัดเทศบาลตาบลหนองหิน รองปลัดเทศบาลตาบลหนองหิน หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มี
อานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายอานาจในการตัดสินใจ
2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอานาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อสาธารณชน
4. ผู้รับมอบอานาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใด
ของ ผู้มีอานาจในเทศบาลตาบลหนองหิน และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น
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2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
2. หลักการและเหตุผล
สัง คมปัจ จุบันมุ่ง เน้นความอยู่ร อดในเชิง เศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่ง แย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อบรรลุผ ล
ตามความประสงค์ โดยอาจทาให้ขาดการคานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมในจิตสานึก
ของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทาให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน
รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดให้มี
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจาก
แนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็นกุศโลบายหนึ่ง
ในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
4. เพื่ อ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชน หน่ ว ยงาน องค์ ก รในเขตเทศบาลต าบลหนองหิ น
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลหนองหิน
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลหนองหิน
- การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นทีเ่ ทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานฯ
2. ประชุมคณะทางาน
-กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
-พิจารณาคัดเลือก
4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ
5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นที่ประจักษ์
ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
6. เชิญบุค คลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชน
ตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม
7. จัดทาทาเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลหนองหินมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้
การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น
ขวั ญ ก าลั ง ใจให้ บุ ค คลหรื อ องค์ ก รมี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ ร่ ว มเป็ น แกนน าในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และอนุ รั ก ษ์ ม รดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
เทศ บาลต าบล หนองหิ น จั ด ท ากิ จ กร รมเชิ ด ชู เ กี ย ร ติ ป ร ะช าชนผู้ มี จิ ต ส าธารณะ เพื่ อ น าผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูง อายุ
ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบล
หนองหิน ตระหนักถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
4. เป้าหมาย
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลหนองหิน
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลหนองหิน
5. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก เทศบาลตาบลหนองหิน เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
3. จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
4. ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
6. สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
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เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุค คล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลหนองหิน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็ นคุณค่าของ
บุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทาง
การแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการบริโ ภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพื ช
หลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตร
เพื่อการบริโภคและจาหน่าย ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูง ขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่ าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ
ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
เทศบาลต าบลหนองหิ น ได้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม การด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เริ่มจากการดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้
และสามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร
จัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน
จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้ง ยัง เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนาแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจาศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
4. เป้าหมาย
ประชาชนของเทศบาลตาบลหนองหิน
5. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจาตาบล
2. ดาเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
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ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
งานส่งเสริมการเกษตร สานักปลัดเทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน

- 48 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น มีอานาจหน้ าที่ด้ านการบริ การสาธารณะแก่ประชาชนในท้ องถิ่น และการใช้ จ่า ย
งบประมาณในการดาเนินกิจ การต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูง สุด ดัง นั้นการดาเนินการบริหารจัดการต่างๆ
ต้องคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิ ทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือดาเนินการ
ไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิด การทุจริต ดังนั้น
วิธีก ารบริหารจั ดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรั บเปลี่ย นพฤติก รรม ค่า นิย มและวัฒ นธรรมขององค์ กรให้ก ลายเป็ น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญ
ที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็น
การสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุ มชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองหิน จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติร าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจ ริต ตามแนวทางการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี เพื่อ เป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงาน
ภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือมาตรการและนาไปปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในเทศบาลตาบลหนองหิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงาน
2. กาหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้
- ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ
- ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
5. กากับติดตามมาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
6. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดาเนินการปรับปรุงข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการในปีต่อไป
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต

- 50 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้
อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ผู้ว่าราชการจัง หวัดและนายอ าเภอกากับดูแลให้อ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบี ยบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่ง ใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดั ง นั้ น เทศ บาลต าบ ลห นองหิ น จึ ง ได้ มี ม าตร การ “ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานตรวจส อบ ” ขึ้ น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ง เสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ร าชการของเทศบาลต าบลหนองหิ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ
อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน LPA
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
- การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
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เทศบาลตาบลหนองหิน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

- 52 2.5.3 ด าเนิ นการให้ มี เจ้ า หน้า ที่ ที่รั บ ผิ ดชอบดาเนิน การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กรณี มีเ รื่ อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลหนองหิน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่ง ตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับ เรื่องร้องเรียนประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่อจั ดให้มีมาตรการจัด การในกรณีได้รับ ทราบหรื อรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจ ริต เป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียน
3. จัดประชุมให้ค วามรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติง านและดาเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
4. เผยแพร่ ก ระบวนการและขั้ น ตอนในการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของเทศบาลต าบลหนองหิ น
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลหนองหิน
ตามคู่ มื อ ด า เนิ น การ เรื่ อง ร้ อ ง เรี ยนของ เทศ บาล ต าบล ห นอง หิ น โ ดยปฏิ บั ติ ต า มขั้ น ตอนกา ร ปฏิ บั ติ ง า น
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 การจั ดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่อ งทางที่ เป็ นการอ านวยความสะดวกแก่ ประชาชนได้ มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลหนองหินจึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่าน
ช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหนองหิน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาข้ อ มู ล ข่ า วสารของศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วส าร เทศ บาลต าบลหนองหิ น ให้ มี ข้ อ มู ล
ที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดาเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่
4. จั ด ท าข้ อ มู ล แสดงการด าเนิ น งาน และผลการปฏิ บั ติ ง านของ เทศบาลต าบลหนองหิ น เพื่ อ เผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่าเสมอ
5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call
Center
6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
7. จัดทารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด งานนิติการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาข้ อ มู ล ข่ า วสารของศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เทศบาลต าบลหนองหิ น ให้ มี ข้ อ มู ล
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
3. จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
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การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั ง คั บ ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลต าบลหนองหิ น มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ ทั้ ง ในเรื่ อ ง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลตาบล
หนองหินจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร
ของเทศบาลตาบลหนองหินได้ จึงได้จัดทามาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองหินเพื่อ
ก า กั บ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย ร ะ เ บี ย บ
กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
ต่อ ประชาชน เพื่ อ ส่ง เสริม บทบาทการมี ส่ ว นร่ว มของภาคประชาชนในการติ ดตามตรวจสอบการบริ ห ารราชการของ
เทศบาลตาบลหนองหิน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้
2. เพื่อกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบัง คับ
และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ
ที่กาหนด
2. กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานจัดทามาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. ประชุมคณะทางานฯ
2.1 กาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ
เทศบาลตาบลหนองหิน ต่อสาธารณชน
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากาลัง
- การบริหารงบประมาณ การเงิน
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคานวณราคากลาง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
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- แผนการดาเนินงาน
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
2.2 กาหนดแนวทาง/มาตรการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
3. ติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของระบุชื่อ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองหินให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อสาธารณชน
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตาบล
หนองหิน
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3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลหนองหิน เห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้
ประชาชน กลุ่ ม องค์ ก ร ชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนได้ มี โ อกาสแสดงออกถึ ง ศั ก ยภาพ ความคิ ด เห็ น
ความต้อ งการ เปิ ดโอกาสให้ ภ าคประชาชนได้ มีส่ วนร่ว มในการรับ รู้ ร่ วมกาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน ร่ วมตัด สิน ใจ
ร่ ว มติ ด ตาม ตรวจสอบการด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลหนองหิ น ด้ ว ยการจั ด ท าโครงการจั ด เวที ป ระชาคมขึ้ น
เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลหนองหิน
โดยเฉพาะการด าเนิ น กิ จ การที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ และสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนในชุ ม ชุ น
เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลหนองหิน
2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม
4. เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเวทีประชาคม
2. จัดเวทีประชาคม
3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพื่อกาหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองหิน
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1. มีการจัดเวทีประชาคม
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
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3.2.3 มีรายงานหรื อแจ้งเป็นลายลักษณ์อั กษรให้ ประชาชนผู้ร้อ งเรียน/ร้อ งทุ กข์ ได้ ทราบถึ ง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลต าบลหนองหิ น เห็ น ความส าคั ญ ในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การตอบสนองเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานบริการสาธารณะและการบริหาร
ราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขึ้น เพื่อกากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดือ ดร้ อนให้แ ก่ ประชาชน รวมทั้ ง พั ฒนาปรั บ ปรุ ง ขั้ นตอน ช่ องทางการร้ อ งเรี ย น
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ
ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอน
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหนองหิน ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้ง
ผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. เป้าหมาย
1. ก ากั บ ติ ดตามการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นของเทศบาลต าบลหนองหิน ให้ ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2. กากับติดตามให้ มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปั ญหา ช่ องทางการร้องเรี ยน/การติดตามผล
และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. ประชุ ม คณะท างานฯ มาตรการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นของ เทศบาลต าบลหนองหิ น
เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3. คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหนองหิน
- กากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ
ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตอย่างชัดเจน
- กาหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทาง
การติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิ ดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ

- 60 - กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้ งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า
ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วย
ตนเอง
4. ประกาศ/ประชาสั ม พั น ธ์ ม าตรการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นของ เทศบาลต าบลหนองหิ น
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
7. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอน
เรื่องร้องเรียน
4. มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตาม
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. มีการกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหนองหิน ให้ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กาหนดไว้
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3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลต าบลหนองหิ น มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ ทั้ ง ในเรื่ อ งการจั ด หารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตาบลหนองหินจะ
บริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระชาชน จะต้ อ งบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหนองหิน ให้สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
การจั ด ท างบประมาณของ เทศบาลต าบลหนองหิ น และร่ ว มด าเนิ น การโครงการ รวมทั้ ง ติ ด ตามโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ ของตน
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหนองหิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน
5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
7. รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562. จานวน 20,000 บาท
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีช่องทางให้
ประชาชนสามารถติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี
และส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารกิ จ การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนองหิน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง แก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตาบลหนองหิน ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลหนองหิน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหนองหิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2. จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ป ร ะเมิ น ผ ล การ ปฏิ บั ติ ร าช การ ของ เทศ บาล ต าบล ห นอง หิ น ตามห ลั ก เกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนองหิน ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผล
การประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาบลหนองหิน
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
หนองหินสาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลหนองหินมอบหมาย
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6. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
7. การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุงดาเนินการแก้ไข
ต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติร าชการ และร่วมปรับปรุง แก้ไขโครงการต่าง ๆ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกั นขององค์กรในด้ านการประเมินประสิทธิผ ลและประสิทธิภ าพของระบบ
การควบคุม ภายในที่เหมาะสม ทั้ง ในด้า นการเงินและการบริห ารงาน เพื่ อส่ง เสริมการปฏิ บัติง านให้บ รรลุวั ตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจ กรรมการเพิ่มมูล ค่าขององค์กร รวมทั้ง
การเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภ าพการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผ ล และดูแลให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง การตรวจสอบภายในนั้นยัง ถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่ง จะต้องมี
การกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดยผู้บ ริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายใน
มาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหนองหิน เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือ
การทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่ง เสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากรของ
องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3. เพื่อนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในเทศบาลตาบลหนองหิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่ างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่ ว ไป ปริ ม าณมากน้ อ ยตามความจ าเป็ น และเหมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ ม ภายใน
และความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ของเทศบาลตาบลหนองหิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ ค าสั่ง และมติค ณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดู แ ลรั ก ษา และความปลอดภั ย ของทรั พ ย์ สิ น และการใช้ ท รั พ ยากรทุ ก ปร ะเภท
ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
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มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติ ด ตามประเมิ น ผลต่ อ ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ น าข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความสาเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓. มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ

4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ซึ่ง จะทาให้ปฏิบัติง านและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบั ติ ใ ห้ ถู ก ต้อ งตามระเบี ย บหรื อกฎเกณฑ์ ที่ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่ส ามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
ได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวม
ของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผ ล
ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุค คลหนึ่ง เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ร ะบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
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1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ
มีขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม ภายในของ เทศบาลต าบลหนองหิ น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้
การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จ
ตามกาหนดเวลา
2. สรุ ป ข้ อ มู ล ผลการควบคุ ม ภายในและจั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับ
มาก)
๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ
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ที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะกาหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลต าบลหนองหิ น จึ ง ได้ ก าหนดมาตรการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม ตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ล
การบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อน
ระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในชุมชน
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลหนองหิน
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลหนองหิน
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชน
เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทศบาลตาบลหนองหิน
ก่อน
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่ อ นต าแหน่ ง เทศบาลต าบลหนองหิ น ได้ ด าเนิ น การตามกฎหมาย ระเบี ย บ หนั ง สื อ สั่ ง การข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างเคร่งครัด
- มีการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- นาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
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- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
- มีการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติง านและคณะกรรมการพิจารณาการ เลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจ ารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้ อมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา
เป็นต้น
- นาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
- นายกเทศบาลตาบลหนองหินออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นาผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อสาธารณชน
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว

- 70 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. หลักการและเหตุผล
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของวงจรการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ของ
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ าหน้ า ที่ จ ะต้ อ งปฏิบั ติ ต ามอานาจหน้า ที่ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยหรือ หนั ง สื อ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมี
การดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงินของเทศบาลตาบลหนองหิน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
บริหารงบประมาณของเทศบาลตาบลหนองหิน ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาลตาบลหนองหิน
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตาบลหนองหินต่อ
สาธารณชน
4. เป้าหมาย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีการดาเนินการ
- รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตาบลหนองหิน
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่ ง ตั้ง กรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกาหนดให้มี ภ าคประชาชนเข้าร่ว ม
สังเกตการณ์
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุ ปผลการรั บ จ่ ายเงิ นของเทศบาลต าบลหนองหิ น ให้ ประชาชนทราบทางช่ องทางต่างๆ เช่ น ทางเว็ บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
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1. มีเผยแพร่ข้อมูล การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตาบลหนองหิน ต่อ
สาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดาเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของเทศบาลตาบล
หนองหินทาให้เกิดความโปร่งใส
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลหนองหินยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนเข้ าร่ ว มสั ง เกตการณ์ จั ดซื้ อ จั ด จ้ าง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลหนองหิน โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการและการใช้
งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และ
สามารถพั ฒ นาระดั บ การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาครั ฐ มากขึ้ น เพื่ อ กระตุ้ น การปรั บ เปลี่ ย นสู่
การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการ
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ตั ว แทนภาคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ
เทศบาลตาบลหนองหิน
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทาการเทศบาล
ตาบลหนองหิน
4. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัด
จ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
3. ประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการที่สาคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทาการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลหนองหิน

- 73 10. ผลลัพธ์
ประชาชนมี ส่ว นร่ ว มตรวจสอบในกระบวนการจัด ซื้อ จั ดจ้ าง และไม่ เกิ ด ปัญ หาการทุ จ ริ ตการจั ดซื้ อจั ดจ้ างใน
เทศบาลตาบลหนองหิน

- 74 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การ
ดาเนินการอย่างเคร่ง ครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์
หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ค วามเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ ยวข้อง
อย่างผิดๆ ส่ง ผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่ น
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จ ริง จากปัญหาดัง กล่าวข้างต้น จึง จาเป็นที่ส มาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีค วามรู้
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของระบุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลหนองหิ น เพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ า ใจ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุค คลและประโยชน์
ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริต และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบีย บ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหิน ให้มีความพร้อมในองค์ค วามรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ/แผนงาน
2. กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่ง เสริมความรู้ด้านกฎ ระเบีย บ และกฎหมายที่เกี่ย วข้องส าหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ

- 75 7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ

- 76 4.3.2 ส่ ง เสริ ม สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ให้ มี บ ทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยบริ ห าร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผ ล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีค วามรู้ในข้อบัง คับการประชุ มสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้ง กะทู้ และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้
ส าหรับติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง านของฝ่า ยบริ หาร ซึ่ ง อานาจในการบริ หารปัจ จุบัน องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล
การดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต
จึง ได้มี การจั ดกิ จ กรรมส่ ง เสริ มและพัฒ นาศัก ยภาพสมาชิ กสภาท้อ งถิ่ น เพื่อ เป็ นการเพิ่ มประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผ ล เกิดกลไก
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
2. จัดอบรมให้ค วามรู้ที่เ กี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบัง คั บ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหนองหิน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักลัด เทศบาลตาบลหนองหิน

- 77 10. ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภ ารกิจได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา

- 78 4.4 การเสริม พลัง การมี ส่ว นร่ วมของชุ มชน (Community) และบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ว นเพื่ อ ต่อ ต้ า น
การทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสัง คมไทยในปัจ จุบัน เป็นปั ญหาและอุปสรรคส าคัญ ในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่อง
เชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิ ทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึก
และค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า
หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่ง เกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจ ริต จึง ได้จัดทากิจ กรรม
ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ ความรูก้ ารต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการ
รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลหนองหิน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ เว็บไซต์ของหน่วนงาน
2. จัด อบรมให้ค วามรู้เ กี่ยวกั บการต่อต้า นการทุจ ริต ตามเวทีช าวบ้านในโอกาสต่ างๆ หรือกิ จ กรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน
3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4. สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
5. เชิญ ผู้ แ ทนของชุม ชนเฝ้ า ระวัง การทุ จ ริ ต เป็ น ร่ว มสั ง เกตการณ์ ใ นขั้ น ตอนต่ างๆ ของกระบวนการบริ ห าร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลหนองหิน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
อย่างน้อย 3 แห่ง
2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น

- 79 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดัง กล่า วให้ สัมฤทธิผ ลอย่างมีประสิท ธิภ าพ จึ ง จ าเป็ นต้อ งอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่ วนในการที่จ ะป้อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตาบลหนองหินจึงได้จัดทากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อ
ร่ ว มส ร้ า ง กล ไกใ ห้ ทุ ก ภ าค ส่ ว นได้ ร่ วมกั น ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น แล ะส ร้ าง ค่ า นิ ย มในการ ต่ อ ต้ า นการ ทุ จ ริ ต
จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลหนองหิน
5. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหนองหิน
6. วิธีดาเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทางานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา
และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองหิน
2. กาหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองหิน
3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต
ให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน
5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง แผนงาน
กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต
6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหนองหิน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต
2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

