ผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต
สีไป
ิพ.ศ.โ56แ – โ56ไี
ของ
ทศบาลตาบลหนองตใง
อาภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

คานา
จากสถานการณ์การทุจริตทีไมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใวตอนืไอง ละบทรียน
ทีไเดຌรับจากการปลงยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริตทีไผานมา สูการ
ปฏิบัติ จึงมีการริริไมนวคิด฿นการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการ
ทุจริต฿หຌสอดคลຌองกับสภาพปัญหาละสถานการณ์การดานินงานดຌานการปງองกันละปราบปราม
การทุจริตทีไปลีไยนปลงเป฿นปัจจุบัน ดยจะตຌองตอบจทย์ตอปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริต
ทีไประชาชนละหนวยงานตาง โ ตຌองผชิญอยูจริง ละพืไอ฿หຌกิดการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวน฿นการตอตຌานการทุจริตทุกรูปบบอยางขຌมขใง พืไอ฿หຌประทศเทยปຓนประทศ
ทีไมีมาตรฐานความปรง฿สทียบทาสากล ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ : ประทศเทย฿สสะอาด เทยทัๅงชาติ
ตຌานทุจริต ิZero Tolerance & Clean Thailandี ประทศเทย฿นระยะ ๑ ปขຌางหนຌา จะมุงสู
การปຓนประทศทีไมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปຓนสังคมมิติ฿หมทีไประชาชนเมพิกฉยตอ
การทุจริตทุกรูปบบ ดยเดຌรับความรวมมือจากฝຆายการมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน฿นการพิทักษ์รักษาผลประยชน์ของชาติละประชาชน พืไอ฿หຌประทศเทยมีศักดิ์ศรี
ละกียรติภูมิ฿นดຌานความปรง฿สทัดทียมนานาอารยประทศ
ดังนัๅน พืไอขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติฯ ฿หຌกิดป็นรูปธรรม ทศบาลตาบลหนองตใง
จึงสดงจตจานง฿นการตอตຌานการทุจริต ดຌวยการจัดทาผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ.โ5ๆแ - โ5ๆไี พืไอ฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการดานินการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริตของทศบาลตาบลหนองตใงตอเป
ทศบาลตาบลหนองตใง
อาภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ
รืไอง

หนຌา

สวนทีไ ํ บทนา

หลักการละหตุผล
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์การจัดทาผน
ปງาหมาย
ประยชน์ของการจัดทาผน

สวนทีไ ๎ ผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
มิติทีไ ํ
มิติทีไ ๎
มิติทีไ ๏
มิตทิ ีไ ๐

การสรຌางสังคมทีไเมทนตอการทุจริต
การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
การสงสริมบทบาทละการมีสวนรวมของประชาชน
การสริมสรຌางละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

สวนทีไ ใ รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติทีไ ํ
มิติทีไ ๎
มิติทีไ ๏
มิตทิ ีไ ๐

การสรຌางสังคมทีไเมทนตอการทุจริต
การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
การสงสริมบทบาทละการมีสวนรวมของประชาชน
การสริมสรຌางละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

ภาคผนวก

ประกาศจตจานง฿นการตอตຌานการทุจริตของทศบาลตาบลหนองตใง
คาสัไงตงตัๅงคณะทางานจัดทาผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต
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สวนทีไ แ

ผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริตสีไป ิพ.ศ. โ56แ-โ56ไี
ของทศบาลตาบลหนองตใง
อาภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
......................................

หลักการหตุผล

คณะรัฐมนตรี฿นการประชุมมืไอวันทีไ ํํ ตุลาคม ๎๑๑๕ เดຌมีมติหในชอบยุทธศาสตร์ชาติวา
ดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ๏ ิพ.ศ.๎๑๒์ - ๎๑๒๐ี ตามทีไคณะกรรมการปງองกันละ
ปราบปรามการทุจริตหงชาติสนอ ละ฿หຌหนวยงานภาครัฐปลงนวทางละมาตรการสูการปฏิบัติ ดย
กาหนดเวຌ฿นผนปฏิบัติราชการ ๐ ป ละผนปฏิบัติราชการประจาป ดย฿หຌหนวยงานภาครัฐดานินการ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ ิพ.ศ.๎๑๒์ - ๎๑๒๐ี กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๎์ ป ละผนปฏิรูปประทศดຌานตาง โ พืไอยกระดับคะนนของดัชนีการรับรูຌการทุจริตสูงกวา
รຌอยละ ๑์
สานักงานปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ หในวา องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมี
ความสาคัญยิไง฿นการบริหารละพัฒนาทຌองถิไน ดยมีผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปป็นครืไองมือกาหนดทิศทาง
฿นการบริหารทຌองถิไน ดังนัๅน พืไอ฿หຌการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปมีความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ
วาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ๏ ิพ.ศ.๎๑๒์ - ๎๑๒๐ี ตามมติคณะรัฐมนตรี ละพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการปງองกันการทุจริต ตลอดจนสดง฿หຌหในถึงจตจานงทางการมืองของผูຌบริหารองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นการตอตຌานการทุจริตอยางป็นรูปธรรม สานักงานปງองกันละปราบปรามการทุจริต
หงชาติ จึงขอความรวมมือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดทาผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริตสีไป ิพ.ศ.๎๑๒ํ
- ๎๑๒๐ี ละจัดสง฿หຌสานักงานปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ ประจาจังหวัด
พืไอ฿หຌการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป
มีความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ ๏ ิพ.ศ.๎๑๒์ - ๎๑๒๐ี ละพิไมประสิทธิภาพ฿นการปງองกันการ
ทุจริต ตลอดจนสดง฿หຌหในถึงจตจานงทางการมืองของผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการตอตຌาน
การทุจริตอยางป็นรูปธรรม ทศบาลตาบลหนองตใง จึงสดงจตจานง฿นการตอตຌานการทุจริต ดຌวยการ
จัดทาผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริตขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ.โ5ๆแ - โ5ๆไี พืไอ฿ชຌป็น
กรอบนวทาง฿นการดานินการปງองกันละปราบปรามการทุจริตของทศบาลตาบลหนองตใง ละพืไอ฿หຌกิด
การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน฿นการตอตຌานการทุจริตทุกรูปบบอยางขຌมขใง พืไอ฿หຌประทศ
เทยปຓนประทศทีไมีมาตรฐานความปรง฿สทียบทาสากล ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ : ประทศเทย฿สสะอาด เทยทัๅง
ชาติตຌานทุจริต ิZero Tolerance & Clean Thailandี ประทศเทย฿นระยะ ๑ ปขຌางหนຌา จะมุงสูการปຓน
ประทศทีไมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปຓนสังคมมิติ฿หมทีไประชาชนเมพิกฉยตอการทุจริตทุกรูปบบ
ดยเดຌรับความรวมมือจากฝຆายการมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน฿นการพิทักษ์รักษาผลประยชน์
ของชาติละประชาชน พืไอ฿หຌประทศเทยมีศักดิ์ศรี ละกียรติภูมิ฿นดຌานความปรง฿สทัดทียมนานา
อารยประทศ

-โวิสัยทัศน์
ทศบาลตาบลหนองตใงปรง฿ส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตຌานการทุจริต
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ทศบาลตาบลหนองตใง จะมุงสูองค์กรทีไมีมาตรฐานดຌานคุณธรรมจริยธรรม ป็นมิติ฿หม
ทีไประชาชนเมพิกฉยตอการทุจริตทุกรูปบบ มีสวนรวม฿นการทางาน ตรวจสอบเดຌ ละมีกียรติภูมิ฿นความ
ปรง฿ส
พันธกิจ ิ Mission ี
สรຌางวัฒนธรรมตอตຌานการทุจริต ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการทุกภาคสวนบบบูรณาการ
พืไอ฿หຌปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿หຌมีมาตรฐานสากล
คาอธิบายพันธกิจ
การปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นระยะ ไ ปขຌางหนຌา จะป็นการดานินงานทางาน
บบบูรณาการทัๅงระบบ ริไมจากการสรຌางสังคมทีไเมทนตอการทุจริตทุกรูปบบ นาปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
มา฿ชຌ฿นดารงชีวิต ตัๅงตพืๅนฐานของความคิดทีไตຌองมีความซืไอสัตย์สุจริตตอตนอง ตอสังคม ละประทศชาติ
เมพิกฉยตอการทุจริต การทางานทีไมีการขับคลืไอนนยบายปรง฿ส หัว฿จคุณธรรม ตรวจสอบเดຌทุกขัๅนตอน
ละมีกลเก฿นการปງองกันละปราบปรามการทุจริตทีไเดຌรับความเวຌวาง฿จจากประชาชน
พราะประชาชน
สามารถป็นผูຌปกปງองผลประยชน์ของชาติละประชาชนเดຌอยางรวดรใว ป็นธรรมละทาทียม ทัๅงนีๅพืไอ
ยกระดับธรรมมาภิบาล ความปรง฿สขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌมีมาตรฐาน฿นทุกมิติภาย฿นป
พ.ศ.โ5ๆไ
วัตถุประสงค์การจัดทาผน
ํ. พืไอสดงจตจานงทางการมือง฿นการตอตຌานการทุจริตของผูຌบริหารทศบาล
๎. พืไอสรຌางสังคมทีไเมทนตอการทุจริต ดยการสริมสรຌางจิตสานึกละความตระหนัก฿น
การปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿หຌบังกิดประยชน์สุขกประชาชน฿นทຌองถิไน ปราศจากการกอ฿หຌกิดขຌอสงสัย฿นการ
ประพฤติปฎิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันหงผลประยชน์ ละสวงหาประยชน์ดยมิชอบ
๏. พืไอ฿หຌการบริหารราชการของทศบาลป็นเปตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
๐. พืไอปรับปรุงละพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนทีไสอดคลຌองละหมาะสมกับ
วัฒนธรรมทຌองถิไน
๑. พืไอสริมสรຌางละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบทศบาลทีไมีประสิทธิภาพละขຌมขใง

-ใปງาหมาย
ระดับคะนนการประมินตนอง ิSelf Assessment Report : SARี การจัดทาผนปฏิบัติ
การปງองกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สูงกวารຌอยละ 5เ
ประยชน์ของการจัดทาผน
ํ. ป็นกลเกละครืไองมือทีไสาคัญ฿นการปງองกันการทุจริตทีไจะกิดขึๅน฿นองค์กรสงผล฿หຌการ
บริหารงานมีความปรง฿ส
๎. จัดทาบริการสาธารณะกประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลละลดปัญหา
การทุจริตเดຌ
๏. กอ฿หຌกิดความชืไอมัไน ความพึงพอ฿จ ละศรัทราของประชาชนตอการบริหารงานของ
ทศบาล
๐. ทศบาลจัดทาผนปງองกันการทุจริตละนาเปสูการปฏิบัติลຌวจะสงผลถึงระดับคะนน
การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ ิITAีดຌวย

-ไ-

สวนทีไ ๎

ผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริตสีไป
ิพ.ศ.โ5ๆแ-โ5ๆไี
ทศบาลตาบลหนองตใง อาภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
มิติ

ภารกิจตามมิติ

แ. การสรຌางสังคมทีไเมทนตอการ แ.แ สรຌ า งจิ ต ส านึ ก ละความ
ทุจริต
ต ร ะ ห นั ก  ก บุ ค ล า ก ร ทัๅ ง
ขຌา ราชการการมื อ งฝຆ า ยบริ ห าร
ขຌาราชการฝຆายการมืองฝຆายสภา
ทຌ อ งถิไ น ละฝຆ า ยประจ าของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ํ.ํ.ํ ิํี มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ํ.ํ.ํ ิ๎ี ครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ํ.ํ.ํ ิ๏ี ครงการฝຄกอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับกฎหมาย การมี
คุณธรรม จริยธรรมละความปรง฿ส฿นการปฏิบัติงาน
ํ.ํ.๎ ิํี มาตรการ สงสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของทศบาลตาบลหนองตใง
ํ.ํ.๎ ิ๎ี มาตรการ สริมสรຌางองค์ความรูຌดຌานการตอตຌานการ
ทุจริต

ป
โ561

ป
โ56โ

ป
โ563

ป
โ56ไ

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

-

-

-

-

๏์ุ์์์

๏์ุ์์์

๏์ุ์์์

๏์ุ์์์

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
หตุ

-5-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แ. การสรຌางสังคมทีไเมทน แ.๎ การสรຌางจิตสานึกละความ ํ.๎.ํ ิํี ครงการ฿นการจัดซืๅอตຌนเมຌ
ตอการทุจริต
ตระหนักกประชาชนทุกภาค
สวน฿นทຌองถิไน
ํ.๏ การสรຌางจิตสานึกละความ ํ.๏.๏ ิํี ครงการกิจกรรมสภาดใกละยาวชน
ตระหนักกดใกละยาวชน
มิติทีไ ํ

รวม

จานวน..๓...ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป
โ561

ป โ56โ

ป
โ563

ป
โ56ไ

งบ
ประมาณ
ิบาที
๑์ุ์์์

งบ
ประมาณ
ิบาที
๑์ุ์์์

งบ
ประมาณ
ิบาที
๑์ุ์์์

งบ
ประมาณ
ิบาที
๑์ุ์์์

๐์ุ์์์

๐์ุ์์์

๐์ุ์์์

๐์ุ์์์

ํ๎์ุ์์์

ํ๎์ุ์์์

ํ๎์ุ์์์

ํ๎์ุ์์์

หมาย
หตุ

-ๆมิติ

ภารกิจตามมิติ

๎. การบริหารราชการพืไอปງองกัน ๎.ํ สดงจตจานงทาง
การทุจริต
การมือง฿นการตอตຌาน
การทุจริตของผูຌบริหาร
๎.๎ มาตรการสรຌางความ
ปรง฿ส฿นการปฏิบัติ
ราชการ

ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประกาศจตจานงตอตຌานการทุจริตของผูຌบริหารทศบาล
ตาบลหนองตใง
๎.๎.ํ ิํี มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารงานบุคคล
๎.๎.ํ ิ๎ี มาตรการออกคาสัไงมอบหมายนายกทศมนตรีตาบลหนอง
ตใง ปลัดทศบาลตาบลหนองตใง ละหัวหนຌาสวนราชการทศบาล
ตาบลหนองตใง
๎.๎.ํ ิ๏ี กิจกรรม สรຌางความปรง฿ส฿นการพิจารณาลืไอนขัๅน
งินดือน
๎.๎.๎ ิํี กิจกรรม ควบคุมการบิกจายงินตามขຌอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจาป
๎.๎.๎ ิ๎ี กิจกรรม การพัฒนาผนละกระบวนการจัดหาพัสดุ
๎.๎.๎ ิ๏ี กิจกรรม สรຌางความปรง฿ส฿นการ฿ชຌจายงิน
งบประมาณ
๎.๎.๎ ิ๐ี กิจกรรมผยพรขຌอมูลขาวสารดຌานการจัดซืๅอ - จัดจຌาง
๎.๎.๏ ิํี กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะละการบริการประชาชน
พืไอ฿หຌกิดความพึงพอ฿จกประชาชนดยทัดทียมกันละเมลือก
ปฏิบัติ
๎.๎.๏ ิ๎ี กิจกรรมสารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ
๎.๎.๏ ิ๏ี กิจกรรมการ฿ชຌบัตรคิว฿นการติดตอราชการ
๎.๎.๏ ิ๐ี มาตรการ ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน

ป
โ561

ป โ56โ

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป
โ563

ป
โ56ไ

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
หตุ

-็มิติ

ภารกิจตามมิติ
๎.๏ มาตรการการ฿ชຌดุลย
พินิจละ฿ชຌอานาจหนຌาทีไ ฿หຌ
ป็นเปตามหลักการบริหาร
กิจการบຌานมืองทีไดี

๎.๐ การชิดชูกียรติก
หนวยงาน/บุคคล฿นการ
ดานินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตน฿หຌป็นทีไประจักษ์

ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๎.๏.ํ ิํี กิจกรรมการลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน
๎.๏.๎ ิํี มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สัไงการ พืไอลด
ขัๅนตอนการปฏิบัติราชการ
๎.๏.๎ ิ๎ี มาตรการมอบอานาจจຌาพนักงานทຌองถิไนตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๎๑๎๎
๎.๏.๎ ิ๏ี มาตรการการออกคาสัไงมอบหมายของนายกทศมนตรี
ปลัดทศบาล ละหัวหนຌาสวนราชการ
๎.๐.ํ ิํี กิจกรรมการมอบประกาศกียรติคุณกสตรีดีดน
๎.๐.ํ ิ๎ี กิจกรรมยกยองชิดชูกียรติหนวยงาน/บุคคลทีไประพฤติ
ปฏิบัติตน฿หຌป็นทีไประจักษ์
๎.๐.๎ ิํี กิจกรรมยกยองละชิดชูกียรติกบุคคล หนวยงาน
องค์กรดีดน ผูຌทาคุณประยชน์หรือขຌารวม฿นกิจกรรมของทศบาล
ตาบลหนองตใง
๎.๐.๎ ิ๎ี กิจกรรมชิดชูกียรติประชาชนผูຌมีจิตสาธารณะ
๎.๐.๏ ิํี กิจกรรมชิดชูกียรติประชาชนผูຌปฏิบัติตามศรษฐกิจ
พอพียง

ป
โ561

ป
โ56โ

ป
โ563

ป
โ56ไ

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

งบ
ประมาณ
ิบาที
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ํ์ุ์์์

ํ์ุ์์์

ํ์ุ์์์

ํ์ุ์์์

๎ุ์์์

๎ุ์์์

๎ุ์์์

๎ุ์์์

ํ์ุ์์์

ํ์ุ์์์

ํ์ุ์์์

ํ์ุ์์์

๎ุ์์์

๎ุ์์์

๎ุ์์์

๎ุ์์์

๎ุ์์์

๎ุ์์์

๎ุ์์์

๎ุ์์์

หมาย
หตุ

-่มิติ

ภารกิจตามมิติ

ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๎.๑ มาตรการจัดการ ฿นกรณี ๎.๑.ํ ิํี มาตรการ จัดทาขຌอตกลงการปฏิบัติราชการ
เดຌทราบหรือรับจຌงหรือ
๎.๑.ํ ิ๎ี กิจกรรม การจัดทาขຌอตกลงการปฏิบัติราชการของ
ตรวจสอบพบการทุจริต
ทศบาลตาบลหนองตใง
๎.๑.๎ ิํี กิจกรรม฿หຌความรวมมือกับหนวยตรวจสอบทีไเดຌดานินการ
ตามอานาจหนຌาทีไพืไอการตรวจสอบ ควบคุม ดูลการปฏิบัติราชการ
ของทศบาลตาบลหนองตใง
๎.๑.๎ ิ๎ี มาตรการ ฿หຌความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทัๅง
ภาครัฐละองค์กรอิสระ
๎.๑.๎ ิ๏ี มาตรการ ตงตัๅงผูຌรับผิดชอบกีไยวกับรืไองรຌองรียน
๎.๑.๎ ิ๐ี มาตรการ ดานินการกีไยวกับรืไองรຌองรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาจຌาหนຌาทีไของทศบาลตาบล
หนองตใงวาทุจริตละปฏิบัติราชการตามอานาจหนຌาทีไดยมิชอบ
มิติทีไ ๎

รวม

จานวน..๏์...ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป
โ561

ป
โ56โ

ป
โ563

ป
โ56ไ

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๎๒ุ์์์

๎๒ุ์์์

๎๒ุ์์์

๎๒ุ์์์

-

-

-

-

หมาย
หตุ

-้มิติ

ภารกิจตามมิติ

๏. การสงสริมบทบาทละการมี ๏.ํ จัด฿หຌมีละผยพร
สวนรวมของภาคประชาชน
ขຌอมูลขาวสาร฿นชองทางทีไ
ป็นการอานวยความสะดวก
กประชาชนเดຌมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหนຌาทีไขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนเดຌทุก
ขัๅนตอน

๏.๎ การรับฟังความคิดหใน
การรับละตอบสนองรืไอง
รຌองรียน/รຌองทุกข์ของ
ประชาชน

ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๏.ํ.ํ ิํี มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ขຌอมูลขาวสารของทศบาลตาบล
หนองตใง฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
๏.ํ.ํ ิ๎ี กิจกรรม การออกระบียบจัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลขาวสารของ
ทศบาลตาบลหนองตใง
๏.ํ.ํ ิ๏ี กิจกรรม อบรม฿หຌความรูຌตาม พ.ร.บ.ขຌอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.๎๑๐์
๏.ํ.๎ ิํี มาตรการ ผยพรขຌอมูลขาวสารทีไสาคัญละหลากหลาย
๏.ํ.๎ ิ๎ี กิจกรรม การผยพรขຌอมูลขาวสารดຌานการงินการคลัง
พัสดุ ละทรัพย์สินของทศบาล ละการรับรืไองรຌองรียนกีไยวกับ
การงินการคลัง
๏.ํ.๏ ิํี มาตรการ จัด฿หຌมีชองทางทีไประชาชนขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร
ของทศบาลตาบลหนองตใง
๏.ํ.๏ ิ๎ี ครงการสืไอประชาสัมพันธ์
๏.๎.ํ ิํี ครงการจัดวทีประชาคม
๏.๎.ํ ิ๎ี การดานินงานศูนย์รับรืไองราวรຌองทุกข์
ทศบาลตาบลหนองตใง
๏.๎.๎ ิํี มาตรการกาหนดขัๅนตอน/กระบวนการรืไองรຌองรียน
๏.๎.๎ ิ๎ี ครงการทศบาลคลืไอนทีไ
๏.๎.๏ ิํี มาตรการกຌเขหตุดือดรຌอนราคาญ ดຌานการสาธารณสุข
ละสิไงวดลຌอม
๏.๎.๏ ิ๎ี กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขຌอทใจจริง฿หຌผูຌรຌองรียน/
รຌองทุกข์รับทราบ

ป
โ561

ป
โ56โ

ป
โ563

ป
โ56ไ

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๎์ุ์์์

๎์ุ์์์

๎์ุ์์์

๎์ุ์์์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๎์ุ์์์

๎์ุ์์์

๎์ุ์์์

๎์ุ์์์

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
หตุ

- แเ มิติ

ภารกิจตามมิติ

ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๏. การสงสริมบทบาทละการมี ๏.๏ การสงสริม฿หຌประชาชน ๏.๏.ํ ิํี มาตรการตงตัๅงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
สวนรวมของภาคประชาชน
มีสวนรวมบริหารกิจการของ ผนพัฒนาทศบาลตาบลหนองตใง
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ๏.๏.ํ ิ๎ี ประชุมประชาคมหมูบຌานละประชาคมตาบล ประจาป
๏.๏.ํ ิ๏ี การสงสริมละสนับสนุนการจัดทาผนชุมชน
๏.๏.๎ ิํี มาตรการตงตัๅงตัวทนประชาคมขຌารวมป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจຌาง
๏.๏.๏ ิํี กิจกรรมการประมินผลการปฏิบัติราชการของทศบาล
ตาบลหนองตใง
๏.๏.๏ ิ๎ี มาตรการตรวจสอบดยคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีของทศบาลตาบล
หนองตใง
มิติทีไ ๏

รวม

จานวน..ํ๔...ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป
โ561

ป
โ56โ

ป
โ563

ป
โ56ไ

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

๎์ุ์์์

๎์ุ์์์

๎์ุ์์์

๎์ุ์์์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒์ุ์์์

๒์ุ์์์

๒์ุ์์์

๒์ุ์์์

-

-

-

-

หมาย
หตุ

- แแ มิติ

ภารกิจตามมิติ

๐. การสริมสรຌางละปรับปรุง
กลเก฿นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน

๐.ํ มีการจัดวางระบบละ
รายงานการควบคุมภาย฿น
ตามทีไคณะกรรมการตรวจงิน
ผนดินกาหนด

ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๐.ํ.ํ ิํี ครงการจัดทาผนการตรวจสอบภาย฿นประจาป ประจาป
งบประมาณ ๎๑๑๕
๐.ํ.ํ ิ๎ี ครงการจัดทารายงานการควบคุมภาย฿น
๐.ํ.๎ ิํี กิจกรรมติดตามประมินผลการควบคุมภาย฿น
๐.ํ.๎ ิ๎ี มาตรการติดตามประมินผลระบบควบคุมภาย฿นทศบาล
ตาบลหนองตใง
๐.๎ การสนับสนุน฿หຌภาค
๐.๎.ํ มาตรการสงสริม฿หຌประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กากับดูล
ประชาชนมีสวนรวม
การบริหารงานบุคคลกีไยวกับการบรรจุตงตัๅง การอนยຌาย
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ ๐.๎.๎ ิํี กิจกรรมการรายงานผลการ฿ชຌจายงิน฿หຌประชาชนเดຌรับ
บริหารราชการ ตามชองทางทีไ ทราบ
สามารถดานินการเดຌ
๐.๎.๎ ิ๎ี กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการตรวจสอบ
การรับ การจาย ละการ฿ชຌประยชน์ทรัพย์สินของ
ทศบาลตาบลหนองตใง
๐.๎.๏ ิํี กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางจากตัวทน
ชุมชน

ป
โ561

ป
โ56โ

ป
โ563

ป
โ56ไ

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

งบ
ประมาณ
ิบาที

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
หตุ

- แโ มิติ

ภารกิจตามมิติ

๐. การสริมสรຌางละปรับปรุง
๐.๏ การสงสริมบทบาทการ
กลเก฿นการตรวจสอบการปฏิบัติ ตรวจสอบของสภาทຌองถิไน
ราชการขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน
๐.๐ สริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community)
ละบูรณาการทุกภาคสวน
พืไอตอตຌานการทุจริต
มิติทีไ ๐

รวม

ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๐.๏.ํ ิํี ครงการฝຄกอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับกฎหมาย การมีคุณธรรม
จริยธรรมละความปรง฿ส฿นการปฏิบัติงานทຌองถิไน
๐.๏.ํ ิ๎ี กิจกรรมการสงสริมละพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทศบาลตาบลหนองตใง
๐.๐.ํ ิํี มาตรการฝງาระวังการคอร์รัปชันดยภาคประชาชน
๐.๐.ํ ิ๎ี กิจกรรมการติดปງายประชาสัมพันธ์ กรณีพบหในการทุจริต
๐.๐.๎ ิํี มาตรการการสงสริมละพัฒนาครือขายดຌานการปງองกัน
การทุจริต
จานวน..ํ๏...ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป
โ561

ป
โ56โ

ป
โ563

ป
โ56ไ

งบ
ประมาณ
ิบาที
๏์ุ์์์

งบ
ประมาณ
ิบาที
๏์ุ์์์

งบ
ประมาณ
ิบาที
๏์ุ์์์

งบ
ประมาณ
ิบาที
๏์ุ์์์

ํ๑ุ์์์

ํ๑ุ์์์

ํ๑ุ์์์

ํ๑ุ์์์

๑ุ์์์
๑ุ์์์

๑ุ์์์
๑ุ์์์

๑ุ์์์
๑ุ์์์

๑ุ์์์
๑ุ์์์

๎๑ุ์์์

๎๑ุ์์์

๎๑ุ์์์

๎๑ุ์์์

๔์ุ์์์

๔์ุ์์์

๔์ุ์์์

๔์ุ์์์

หมาย
หตุ

- แ๏ รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ แ

มิตทิ ีไ แ การสรຌางสังคมทีเไ มทนตอการทุจริต

แ.ํ การสรຌางจิตสานึกละความตระหนักกบุคลากรทัๅงขຌาราชการการมืองฝຆายบริหาร
ขຌาราชการการมืองฝຆายสภาทຌองถิไน ละฝຆายประจาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ํ.ํ.ํ สรຌางจิตสานึกละความตระหนัก฿นการปฏิบัติราชการตามอานาจหนຌาที฿ไ หຌบังกิด
ประยชน์สุขกประชาชน฿นทຌองถิไน
มาตรการ : มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แ. หลักนิติธรรม เดຌก การตรากฎหมาย กฎ ขຌอบังคับตางโ ฿หຌทันสมัยละป็นธรรมป็นทีไ
ยอมรับของสังคม ละสังคมนิยมพรຌอม฿จปฏิบัติตามกฎหมาย ขຌองบังคับหลานัๅน ดยถือวาป็นการ
ปกครองภาย฿ตຌกฎหมายมิ฿ชตามอาภอ฿จหรืออานาจของตัวบุคคล
โ. หลักคุณธรรม เดຌก การยึดถือ฿นความถูกตຌองดีงาม
ใ. หลักความปรง฿ส เดຌกการสรຌางความเวຌวาง฿จซึไงกันละกันของคน฿นชาติ ดยปรับปรุง
กลเกการทางานขององค์กรทุกวงการ฿หຌมีความปรง฿ส มีการปຂดผยขຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์อยาง
ตรงเปตรงมาดຌวยภาษาทีไขຌา฿จงาย ประชาชนขຌาถึงขาวสารเดຌสะดวก ป็นกระบวนการ฿หຌประชาชน
ตรวจสอบความถูกตຌองเดຌชัดจนขึๅน
ไ. หลักการมีสวนรวม เดຌก การปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวมรับรูຌ สดงความคิดหใน฿น
การตัดสิน฿จปัญหาของประทศเมวาดຌวยการจຌงขาวสารหรือการเตสวนสาธารณะ การประชาสัมพันธ์ การ
สดงประชามติ
5. หลักความรับผิดชอบ เดຌก การตระหนัก฿นสิทธิหนຌาทีไ ความสานึก฿นความรับผิดชอบตอ
สังคม การ฿ส฿จปัญหาของบຌานมือง ละกระตือรือรຌนชวยกຌปัญหาตลอดจนการคารพ฿นความหในทีไ
ตางกัน ละความกลຌาทีไจะรับผลจากการกระทาของตนอง
ๆ. หลักความคุຌมคา เดຌก การจัดการละ฿ชຌทรัพยากรทีไมีจากัด฿หຌกิดประยชน์สูงสุดก
สวนรวม ดยรณรงค์฿หຌคนเทยมีความประหยัด ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา

- ํ๐ รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๎

มิตทิ ีไ แ การสรຌางสังคมทีเไ มทนตอการทุจริต

แ.ํ การสรຌางจิตสานึกละความตระหนักกบุคลากรทัๅงขຌาราชการการมืองฝຆายบริหาร
ขຌาราชการการมืองฝຆายสภาทຌองถิไน ละฝຆายประจาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ํ.ํ.ํ สรຌางจิตสานึกละความตระหนัก฿นการปฏิบัติราชการตามอานาจหนຌาที฿ไ หຌบังกิด
ประยชน์สุขกประชาชน฿นทຌองถิไน
ํ. ชืไอครงการ : ครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๎. หลักการละหตุผล/ความป็นมา
การพัฒนาประทศ฿หຌกຌาวหนຌา ประชาชนมีความสุขอยางยัไงยืนละสามารถกຌาวพຌนทุกวิกฤต
ของลกทีไมากับกระสลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคล฿นประทศนัๅน โ ฿หຌป็นคนดี ซึไงมี
ความกีไยวขຌองดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคน฿นสังคมดยฉพาะ จຌาหนຌาทีไของรัฐ ซึไง
เดຌรับมอบหมายภารกิจ฿นการ฿หຌบริการสาธารณะกประชาชน ฿ชຌอานาจทีไเดຌรับอยางซืไอสัตย์ ตຌองดูล จัดการ
ตัดสิน฿จกีไยวกับการ฿หຌบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอประชาชน
ละตอประทศชาติ
คณะรัฐมนตรี฿นการประชุมมืไอวันทีไ ๎๒ สิงหาคม ๎๑๑ํ มีมติหในชอบ฿นหลักการกีไยวกับ
ยุทธศาสตร์การสงสริมคุณธรรม จริยธรรม฿นภาครัฐเวຌ ๑ ยุทธศาสตร์ ละยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การสงสริม
คุณธรรม฿นองค์กร พืไอป็นตຌนบบ฿หຌขຌาราชการเดຌรียนรูຌละปฏิบัติตาม
จากหลักการละหตุผลดังกลาว ทศบาลตาบลหนองตใง จึงหในความสาคัญ฿นการพัฒนา
บุคลากร฿นสังกัด พืไอตระหนักถึงการสรຌางจิตสานึก฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม ละปฏิบัติงานดຌวยความซืไอสัตย์
สุจริต มีจิตสานึกทีไดี฿นการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดีกประชาชน จึงเดຌทาครงการ
สริมสรຌางคุณธรรมละจริยธรรมพืไอพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานละประยชน์สูงสุดของประชาชน
ใ. วัตถุประสงค์
๏.ํ พืไอปลูกจิตสานึก฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไทศบาลตาบลหนองตใง มีคุณธรรมจริยธรรม ขຌา฿จ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ละนຌอมนาอาหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเปป็นนวทาง฿นการดานินชีวิต
สวนตัว ละ฿นการปฏิบัติราชการ
๏.๎ พืไอ฿หຌพนักงานเดຌรับการพัฒนาจิต฿จละพัฒนาตนอง฿หຌมีจิตสาธารณะ กิดความสานึกรวม฿น
การสริมสรຌางสังคมหงคุณธรรมละสมานฉันท์ ประพฤติตนป็นพลมืองดี สรຌางประยชน์กครอบครัว
ประชาชน ละประทศชาติ สรຌางจิตสานึก฿นการทาความดี รูຌจักการ฿หຌ การสียสละละการบาพใญสาธารณะ

- ํ๑ -

ประยชน์รวมกัน
๏.๏ พืไอป็นการสรຌางภาพลักษณ์ทีไดีของทศบาลตาบลหนองตใง฿นการสริมสรຌางคุณธรรม
จริยธรรม ละธรรมาภิบาล
ไ. ปງาหมาย/ผลผลิต
ผูຌบริหาร สมาชิกสภา พนักงานทศบาลตาบลหนองตใงละพนักงานจຌางทศบาลตาบลหนองตใง
5. พืๅนทีไดานินการ
ทศบาลตาบลหนองตใง
6. วิธีดานินการ
จัด฿หຌมีการดานินกิจกรรมสงสริมคุณธรรมจริยธรรม บงป็น ๏ นวทาง คือ
๒.ํ การจัดกิจกรรมบรรยายสริมสรຌางคุณธรรมจริยธรรม ดยคณะผูຌบริหาร ปลัดทศบาล
ตาบลหนองตใง บรรยาย฿หຌความรูຌกพนักงานจຌาหนຌาทีไ
๒.๎ จัดกิจกรรมบาพใญประยชน์นอกสถานทีไ สงสริม฿หຌรูຌรัก สามัคคี สียสละ ชวยหลือ บงปัน
ละหในคุณคาของการสริมสรຌางสังคมหงความดีมีคุณธรรม ชน การชวยหลือผูຌดຌอยอกาส฿นสังคม หรือ
ทาบุญถวายทานกพระภิกษุสงฆ์ทีไชราภาพ หรืออาพาธ ป็นตຌน
๒.๏ การจัดกิจกรรมทาบุญถวายครืไองเทยธรรม ละบาพใญประยชน์ ณ วัดตาง โ
็. ระยะวลาดานินงาน
๐ ป ิปงบประมาณ พ.ศ.๎๑๒ํ - ๎๑๒๐ี
่. งบประมาณทีไ฿ชຌ฿นการดานินการ
เม฿ชຌงบประมาณ
้. ผูຌรับผิดชอบครงการ
สานักปลัด ทศบาลตาบลหนองตใง
แเ. ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์
แ์.ํ พนักงาน จຌาหนຌาทีไ มีคุณธรรมจริยธรรม ขຌา฿จหลักธรรมของพระพุทธศาสนาละนຌอมนา
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงป็นนวทาง฿นการดานินชีวิต ละการปฏิบัติงาน
ํ์.๎ พนักงาน จຌาหนຌาทีไ เดຌรับการพัฒนาจิต฿จ พัฒนาตน฿หຌมีจิตสาธารณะ กิดความสานึกรวม฿น
การสรຌางสังคมหงคุณธรรมละสมานฉันท์ สรຌางประยชน์กครอบครัวละประทศชาติ รูຌจักการ฿หຌละ
สียสละพืไอประยชน์สวนรวม
ํ์.๏ สรຌางภาพลักษณ์ทีไดีขององค์กร สริมสรຌางคุณธรรมจริยธรรมละธรรมาภิบาล

- ํ๒ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๏

มิตทิ ีไ แ การสรຌางสังคมทีเไ มทนตอการทุจริต
แ.ํ การสรຌางจิตสานึกละความตระหนักกบุคลากรทัๅงขຌาราชการการมืองฝຆายบริหาร
ขຌาราชการการมืองฝຆายสภาทຌองถิไน ละฝຆายประจาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ํ.ํ.ํ สรຌางจิตสานึกละความตระหนัก฿นการปฏิบัติราชการตามอานาจหนຌาที฿ไ หຌบังกิด
ประยชน์สุขกประชาชน฿นทຌองถิไน
แ. ชืไอครงการ : ครงการฝຄกอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับกฎหมาย การมีคุณธรรม จริยธรรมละ
ปรง฿ส฿นการปฏิบัติงาน
โ. หลักการละหตุผล
การพัฒนาประทศ฿หຌกຌาวหนຌาประชาชนมีความสุขอยางยัไงยืนละสามารถกຌาวพຌนทุกวิกฤต
ของ
ลกทีไมากับกระสลกาภิวัตน์ มีรากฐานทีไสาคัญจากการพัฒนาบุคคล฿นประทศนัๅน โ ฿หຌป็นคนดี ซึไงมี
ความกีไยวขຌองดยตรงกับการพัฒนากฎหมาย
คุณธรรมจริยธรรมของคน฿นสังคม
ดยฉพาะความ
ปรง฿ส฿นการปฏิบัติงาน จຌาหนຌาทีไของรัฐ ซึไงเดຌรับมอบหมายภารกิจ฿นการ฿หຌบริการสาธารณะก
ประชาชน ฿ชຌอานาจทีไเดຌรับมอบหมายจากรัฐ฿นการปฏิบัติงาน ดยความซืไอสัตย์ละคาดหวังจาก
ประชาชนวา จຌาหนຌาทีไของรัฐ ตຌองรับผิดชอบดูล จัดการ ตัดสิน฿จกีไยวกับการ฿หຌบริการสาธารณะ ซึไง
งาน฿นหนຌาทีไของทศบาลมีภารกิจหลากหลาย จาตຌองมีความกีไยวขຌองกับกฎหมายหลายฉบับ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ.๎๑๐๒ มาตรา ๒
การบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี เดຌก การบริหารราชการพืไอบรรลุปງาหมาย ดังตอเปนีๅ
ิํี กิดประยชน์สุขของประชาชน
ิ๎ี กิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ิ๏ี มีประสิทธิภาพละกิดความคุຌมคา฿นชิงภารกิจของรัฐ
ิ๐ี เมมีขัๅนตอนการปฏิบัติงานกินความจาป็น
ิ๑ี มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ฿หຌทันตอสถานการณ์
ิ๒ี ประชาชนเดຌรับการอานวยความสะดวกละเดຌรับการตอบสนองความตຌองการ
ิ๓ี มีการประมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมไาสมอ
ละตามประกาศคณะกรรมการพนักงานทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ รืไอง หลักกณฑ์ละงืไอนเขกีไยวกับวินัยละ
การรักษาวินัย ละการดานินการทางวินัย พ.ศ.๎๑๑๔ ขຌอ ๓ พนักงานทศบาลตຌองปฏิบัติหนຌาทีไราชการดຌวย

- ํ๓ ความซืไอสัตย์สุจริตละทีไยงธรรม หຌามมิ฿หຌอาศัยหรือยอม฿หຌผูຌอืไนอาศัยอานาจหนຌาทีไราชการของตนเมวาจะ
ดยทางตรงหรือทางอຌอมหาประยชน์฿หຌกตนองหรือผูຌอืไน ขຌอ ํ์ พนักงานทศบาลตຌองปฏิบัติหนຌาทีไ
ราชการ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี ละนยบายของรัฐบาล ดย
เม฿หຌสียหายกราชการ
จากหลักการละหตุผลดังกลาว ทศบาลตาบลหนองตใง จึงลใงหในความสาคัญ฿นการพัฒนา
บุคลากร฿นสังกัด พืไอ฿หຌตระหนักความสาคัญ฿นการปฏิบัติตามกฎหมาย การสรຌางจิตสานึก ฿หຌมีคุณธรรม
จริยธรรม ละปฏิบัติงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต รวมทัๅงมีความปรง฿ส฿นการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
การทางานเดຌ การปรับปลีไยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม คานิยม ดຌวยการมีจิตสานึกทีไดี฿น
การปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดีกประชาชน จึงเดຌจัดทาครงการฝຄกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม กผูຌบริหาร สมาชิกสภา ละพนักงานของทศบาลตาบลหนองตใงขึๅน
๏.ํ วัตถุประสงค์
ํ. พืไอปลูกจิตสานึก฿หຌคณะผูຌบริหารทศบาล สมาชิกสภาทศบาล พนักงานจຌาหนຌาทีไทศบาลตาบล
หนองตใง มีความรูຌกีไยวกับกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ละมีความปรง฿ส฿นการปฏิบัติงาน
๎. พืไอ฿หຌคณะผูຌบริหารทศบาล สมาชิกสภาทศบาล พนักงาน จຌาหนຌาทีไทศบาลตาบลหนองตใง
เดຌรับการพัฒนาจิต฿จ ละพัฒนาตนอง฿หຌมีจิตสาธารณะกิดความสานึกรวม ฿นการสริมสรຌางสังคมหง
คุณธรรมละสมานฉันท์ ประพฤติตนป็นพลมืองดี สรຌางประยชน์฿หຌกครอบครัว ประชาชน ละ
ประทศชาติ สรຌางจิตสานึก฿นการกระทาความดี รูຌจักการ฿หຌ การสียสละละการบาพใญสาธารณะ
ประยชน์รวมกัน ตามระบอบการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
๏. พืไอป็นการสรຌางภาพลักษณ์ทีไดีของทศบาลตาบลหนองตใง ฿นการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม
ละธรรมาภิบาล
ไ. ปງาหมาย
คณะผูຌบริหารทศบาล สมาชิกสภาทศบาล พนักงานทศบาล ละพนักงานจຌางของทศบาลตาบล
หนองตใง จานวน ๕๐ คน
5. พืๅนทีไดานินการ
ณ สานักงานทศบาลตาบลหนองตใง อาภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือสถานทีไอืไนทีไหมาะสม
6. วิธีดานินงาน
จัด฿หຌมีการดานินกิจกรรมสงสริม พัฒนาความรูຌทางกฎหมาย คุณธรรมละจริยธรรม

- ํ๔ ่. งบประมาณ
๏์ุ์์์ บาท
้. ผูຌรับผิดชอบครงการ
จ.ส.ต.บรรชา ศรีสุวอ ตาหนง รองปลัดทศบาล
แเ. ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์
คณะผูຌบริหารทศบาล สมาชิกสภาทศบาล พนักงานทศบาล ละพนักงานจຌางของทศบาลตาบล
หนองตใง จานวนเมนຌอยกวารຌอยละ ๑์ มีสวนรวม฿นการดานินกิจกรรมการอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับ
กฎหมาย การมีคุณธรรม จริยธรรม ละความปรง฿ส฿นการปฏิบัติงาน
ํ์. ประยชน์ทีไเดຌรับ
ํ. คณะผูຌบริหารทศบาล สมาชิกสภาทศบาล พนักงานทศบาล ละพนักงานจຌางของทศบาลตาบล
หนองตใง ทีไเดຌรับการฝຄกอบรม มีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติหนຌาทีไ ละการ
บริการสาธารณะ พืไอสามารถนาเป฿ชຌ฿นการดานินชีวิตประจาวันละ฿นการปฏิบัติราชการเดຌอยางหมาะสม
๎. คณะผูຌบริหารทศบาล สมาชิกสภาทศบาล พนักงานทศบาล ละพนักงานจຌางของทศบาลตาบล
หนองตใง ทีไขຌารวมครงการ เดຌรับการพัฒนาจิต฿จ ละมีการพัฒนาตนอง ป็นผูຌทีไมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสานึกตอหนຌาทีไละรับผิดชอบตอตนองละสังคมสวนรวม รูຌจักการสียสละ
การชวยหลือ
บงปันสริมสรຌางสังคมหงความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต กิดประยชน์สูงสุดตอ
ประชาชน
๏. คณะผูຌบริหารทศบาล สมาชิกสภาทศบาล พนักงานทศบาล ละพนักงานจຌางของทศบาลตาบล
หนองตใง ทีไขຌารวมครงการ มีการปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความปรง฿ส ประชาชนสามารถตรวจสอบเดຌ

- ํ๕ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๐

มิตทิ ีไ แ การสรຌางสังคมทีเไ มทนตอการทุจริต
แ.ํ การสรຌางจิตสานึกละความตระหนักกบุคลากรทัๅงขຌาราชการการมืองฝຆายบริหาร
ขຌาราชการการมืองฝຆายสภาทຌองถิไน ละฝຆายประจาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ํ.ํ.๎ สรຌางจิตสานึกละความตระหนัก฿นการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
มาตรการ : มาตรการ สงสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของทศบาลตาบลหนองตใง
ํ. การยึดมัไน฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
1.1 เมสดงการตอตຌานการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงป็น
ประมุข หรือสนับสนุน฿หຌนาการปกครอง฿นระบอบอืไนทีไเมมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขมา฿ชຌ฿นประทศ
เทย
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย์ ละเมละมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ละ
พระรัชทายาทเมวาทาง
๎. การยึดมัไน฿นคุณธรรมละจริยธรรม
2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงเปตรงมา ละเมกระทาการลีไยงประมวล
จริยธรรมนีๅ ฿นกรณีทีไมีขຌอสงสัยหรือมีผูຌทักทຌวงวาการกระทา฿ดของขຌาราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม
ขຌาราชการตຌองเมกระทาการดังกลาว ตຌองหยุดกระทาการดังกลาว ตຌองหยุดกระทาการละสงรืไอง฿หຌ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ฿นกรณีทีไคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทานันๅ ขัด
ประมวลจริยธรรม ขຌาราชการจะกระทาการนัๅนมิเดຌ
2.2 เมละมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา ละประพณี ฿นกรณีทีไมีขຌอชัดยຌงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนีๅกับหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประพณี ขຌาราชการตຌองสนอรืไอง฿หຌ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
2.3 หัวหนຌาสวนราชการละผูຌบังคับบัญชา฿นสวนราชการทุกระดับ ตຌองปกครอง
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาดຌวยความทีไยงธรรม ดย฿หຌหในกความสัมพันธ์หรือบุญคุณสวนตัว ละควบคุม฿หຌ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมดยครงครัด
2.4 หัวหนຌาสวนราชการละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นสวนราชการทุกระดับ ตຌองสนับสนุน
สงสริมละยกยองผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทีไมีความซืไอสัตย์ มีผลงานดีดน มีความรูຌความสามารถละขยันขันขใง
เมลือกทีไรักมักทีไชัง ละยึดมัไน฿นระบบคุณธรรม
๏. การมีจิตสานึกทีไดี ซืไอสัตย์ ละรับผิดชอบ
3.1 ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต ทีไยงธรรม เมมุงหวังประยชน์อันมิควรเดຌจาก
การปฏิบัติงาน
3.2 ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการตัดสิน฿จดຌวยความสุจริต ตรงตามจตนารมณ์ของกฎหมาย

- ๎์ 3.3 รับผดชอบตอผลการกระทาของตนอง อธิบายสิไงทีไตนเดຌปฏิบัติอยางมีหตุผลละ
ถูกตຌอง ชอบธรรม พรຌอมทัๅงยินดีกຌเขขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅน
3.4 ควบคุม กากับ ดูล ผูຌปฏิบัติงาน฿นความรับผิดชอบของตน เม฿หຌกระทาการหรือมี
พฤติกรรม฿นทางมิชอบ
3.5 เมนาผลงานของผูຌอืไนมาป็นของตน
3.6 อุทิศตน฿หຌกับการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไดຌวยความรอบคอบ ระมัดระวัง ละตใมกาลัง
ความสามารถทีไมีอยู ฿นกรณีทีไตຌองปฏิบัติงานอืไนของรัฐดຌวย จะตຌองเมทา฿หຌงาน฿นหนຌาทีไสียหาย
3.7 ละวຌนจากการกระทาทัๅงปวงทีไจะกอ฿หຌกิดความสียหายตอตาหนงหนຌาทีไของตนหรือ
ของขຌาราชการอืไน เมกຌาวกายหรือทรกซงการปฏิบัติหนຌาทีไของขຌาราชการอืไนดยมิชอบ
3.8 ฿ชຌดุลยพินิจละตัดสิน฿จ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความรูຌ ความสามารถ ยีไยงทีไปฏิบัติ฿น
วิชาชีพ ตรงเปตรงมา ปราศจากคติสวนตัว ตามขຌอมูลพยานหลักฐานละความหมาะสมของตละกรณี
3.9 มืไอกิดความผิดพลาดขึๅนจากการปฏิบัติหนຌาทีไ ตຌองรีบกຌเข฿หຌถูกตຌอง ละจຌง฿หຌ
หัวหนຌาสวนราชการทราบดยพลัน
3.10 เมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานทีไมีหนຌาทีไตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนตຌอง฿หຌความรวมมือกับหนวยงานทีไมีหนຌาทีไตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน฿นการตรวจสอบ
ดย฿หຌขຌอมูลทีไป็นจริงละครบถຌวน มืไอเดຌรับคารຌองขอ฿น
ใ.แแ เมสัไงราชการดຌวยวาจา฿นรืไองทีไอาจกอ฿หຌกิดความสียหายกราชการ ฿นกรณีทีไสัไง
ราชการดຌวยวาจา฿นรืไองดังกลาว฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาบันทึกรืไองป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสัไงพืไอ฿หຌผูຌสัไง
พิจารณาสัไงการตอเป
๐. การยึดถือประยชน์ของประทศชาติหนือกวาประยชน์สวนตน ละเมมีผลประยชน์
ทับซຌอน
4.1 เมนาความสัมพันธ์สวนตัวทีไตนมีตอบุคคลอืไน เมวาจะจาป็นญาติพีไนຌอง พรรคพวก
พืไอนฝูง หรือผูຌมีบุคคลสวนตัว มาประกอบการ฿ชຌดุลพินิจ฿หຌป็นคุณหรือป็นทษกบุคคลนัๅนหรือปฎิบัติตอ
บุคคลนัๅนตางจากบุคคลอืไนพราะชอบหรือชัง
4.2 เม฿ชຌวลาราชการ งิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิไงอานวยความสะดวกของ
ทางการเปพืไอประยชน์สวนตัวของตนองหรือผูຌอืไน วຌนตเดຌรับอนุญาตดยชอบดຌวยกฎหมาย
4.3 เมกระทาการ฿ด หรือดารงตาหนง หรือปฏิบัติการ฿ด฿นฐานะสวนตัว ซึไงกอ฿หຌกิด
ความคลือบคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประยชน์สวนรวมทีไอยู฿นความรับผิดชอบของหนຌาทีไ ฿นกรณีมีความ
คลือบคลงหรือสงสัย ฿หຌขຌาราชการผูຌนัๅนยุติการกระทาดังกลาวเวຌกอนลຌวจຌง฿หຌผูຌบังคับบัญชาหัวหนຌาสวน
ราชหาร ละคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณามืไอคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยป็นประการ฿ดลຌวจึง
ปฏิบัติตามนัๅน
4.4 ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ฿นหนวยงานดยตรงหรือหนຌาทีไอืไน฿นราชการรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือ หนวยงานของรัฐ ขຌาราชการตຌองยึดถือประยชน์ของทางราชการป็นหลัก ฿นกรณีทีไมี
ความขัดยຌงระหวางประยชน์ของทางราชการ หรือประยชน์สวนรวมกับประยชน์สวนตนหรือสวนกลุม
อันจาป็นตຌองวินิจฉัยหรือชีๅขาด ตຌองยึดประยชน์ของทางราชการละประยชน์สวนรวมป็นสาคัญ

- ๎ํ 4.5 เมรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอม฿หຌผูຌอืไนรียก รับ หรือยอมจะรับซึไงของขวัญ
ทนตน เมวากอนหรือหลังดารงหนงหรือปฏิบตั ิหนຌาทีไเมวาจะกีไยวขຌองหรือเมกีไยวขຌองกับการปฏิบัติหนຌาทีไ
หรืเมกใตาม วຌนตป็นการ฿หຌดยธรรมจรรยา หรือป็นการ฿หຌตามประพณีหรือ฿หຌกบุคคลทัไวเป
4.6 เม฿ชຌตาหนง หรือกระทาการทีไป็นคุณ หรือป็นทษกบุคคล฿ด พราะมีอคติ
4.7 เมสนอ หรือนุมัติครงการ การดานินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา ซึไงตนอง
หรือบุคคลอืไนจะเดຌรับประยชน์อันมิควรเดຌดยชอบดຌวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนีๅ
๑. การยืนหยัดทา฿นสิไงทีไถูกตຌอง ป็นธรรมละถูกฎหมาย
5.แ ปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงเปตรงมา ละเมกระทาการลีไยงประมวล
จริยธรรมนีๅ ฿นกรณีทีไมีขຌอสงสัยหรือมีผูຌทักทຌวงวาการกระทา฿ดของขຌาราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม
ขຌาราชการตຌองเมกระทาการดังกลาวหรือหากกระทาการดังกลาวตຌองหยุดกระทาการละสงรืไอง฿หຌ
คณะกรรมการการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย฿นกรณีทีไคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทานัๅนขัด
ประมวลจริยธรรม ขຌาราชการจะกระทาการนัๅนมิเดຌ
5.โ มืไอรูຌหรือพบหในการฝຆาฝนประมวลจริยธรรมนีๅ ขຌาราชการมีหนຌาทีไตຌองรายงานการฝຆา
ฝนดังกลาวพรຌอมพยานหลักฐานิหากมีีตอหัวหนຌาสวนราชการละหรือคณะกรรมการจริยธรรมดยพลัน฿น
กรณีทีไหัวหนຌาสวนราชการป็นผูຌฝຆาฝนจริยธรรมตຌองรายงานตอปลัดองค์การบริหารสวนตาบลหรือ
ผูຌบังคับบัญชาหนือชัๅนขึๅนเปของหัวหนຌาสวนราชการนัๅนลຌวตกรณี ละหรือคณะกรรมการจริยธรรม
5.ใ ตຌองรายงานการดารงตาหนงทัๅงทีไเดຌรับการตอบทนละเมเดຌรับคาตอบทน฿นนิติ
บุคคลชิไงมิ฿ชสวนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการสวนทຌองถิไน หนวยงานอืไนของรัฐละกิจการ
ทีไรัฐถือหุຌน฿หญ ตอหัวหนຌาสวนราชการละคณะกรรมการจริยธรรม ฿นกรณีทีไการดารงตาหนงนันๅ โ อาจ
ขัดยຌงกับการปฏิบัติหนຌาทีไหรืออาจทา฿หຌการปฎิบัติหนຌาทีไ
ป็นตัวทน การป็นนายหนຌาละมีนิติสัมพันธ์อืไน฿นทานองดียวกันดຌวย
5.ไ ฿นกรณีทีไชຌาราชการขຌารวมประชุมละพบวามีการกระทาซึไงมีลักษณะตามขຌอ 5.โ
ของขຌอนีๅหรือมีการสนอรืไอง ซึไงมีลักษณะตามขຌอ 5.โ ของขຌอนีๅผานขຌาราชการ ขຌาราชการมีหนຌาทีไตຌอง
คัดคຌานการกระทาดังกลาว
5.5 ปฎิบัติหนຌาทีไดຌวยความรูຌความสามารถ ละทักษะ฿นการดานินงานปฏิบัติหนຌาทีไดยยึด
มัไน฿นความถูกตຌอง ทีไยงธรรมดຌวยความถูกตຌองตามหลักกฎหมาย ระบียบปฏิบัติ ละยึดมัไนรักษา
ผลประยชน์ของประทศชาติ หนวยงาน ละสวนรวม฿นหลักวิชาการมากกวาผลประยชน์สวนตน
5.ๆ ปฏิบัติหนຌาทีไดยยึดมัไน฿นระบบคุณธรรม พืไอประยชน์สุขของประชาชน รวมทัๅงละ
วຌนการสวงหาตาหนง บาหนใจความชอบละประยชน์อืไน฿ดจากบุคคลอืไนดยมิชอบ
5.็ ตัดสิน฿จละกระทาการ฿ดโยยึดประยชน์สวนรวมของประทศชาติ ประชาชนละ
หนวยงานมากกวาประยชน์สวนตน
5.่ ประพฤติตนป็นบบอยางทีไดีของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นการยึดมัไนความถูกตຌอง
ทีไยงธรรม ละปกปງองผลประยชน์ของชาติ

- ๎๎ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๑

มิตทิ ีไ แ การสรຌางสังคมทีเไ มทนตอการทุจริต
แ.ํ การสรຌางจิตสานึกละความตระหนักกบุคลากรทัๅงขຌาราชการการมืองฝຆายบริหาร
ขຌาราชการการมืองฝຆายสภาทຌองถิไน ละฝຆายประจาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ํ.ํ.๎ สรຌางจิตสานึกละความตระหนัก฿นการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
มาตรการ : มาตรการ สริมสรຌางองค์ความรูຌดຌานการตอตຌานการทุจริต
มาตรการ/นวทางดานินงาน
ํ.ํ สงสริมการปฏิบัติงานละการดานินชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ํ.ํ.ํ สริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จกทุกสวนงานของทศบาลตาบลหนองตใง ฿หຌปฏิบัติงาน
ละดานินชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ํ.ํ.๎ ประยุกต์การนาหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ฿หຌกิดมรรคผล฿นทางปฏิบัติ
ํ.ํ.๏ จัด฿หຌมีหลักสูตรการรียนรูຌหรือการฝຄกอบรมกีไยวกับการ฿ชຌหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
กทุกภาคสวน
ํ.๎ สงสริม฿หຌจຌาหนຌาทีไของรัฐทุกระดับเดຌรียนรูຌละปฏิบัติงานตามหนຌาทีไดຌวยหลักธรรมาภิบาล
ํ.๎.ํ สงสริม฿หຌจຌาหนຌาทีไของรัฐมีความรูຌ ความขຌา฿จ รวมทัๅงมีการฝຄกอบรมพืไอ฿หຌปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
ํ.๎.๎ สงสริม฿หຌจຌาหนຌาทีไของทศบาลตาบลหนองตใง เดຌประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมละจริยธรรม
ํ.๎.๏ ควบคุม กากับ ดูล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของจຌาหนຌาทีไของทศบาล
ตาบลหนองตใง ฿หຌป็นเป ตามหลักธรรมาภิบาลละมาตรฐานทางคุณธรรมละจริยธรรม
ํ.๏ กาหนด฿หຌมีหลักสูตรทางการศึกษา พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการปງองกันละปราบปราม
การทุจริต
ํ.๏.ํ จัด฿หຌมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝຄกอบรม ดຌานการปງองกันละปราบปราม
การทุจริต
ํ.๏.๎ กาหนด฿หຌหลักสูตรดຌานการปງองกันละปราบปรามการทุจริตป็นหลักสูตรบังคับทีไ฿ชຌ
ฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไของทศบาลตาบลหนองตใงทุกระดับ
ํ.๏.๏ สงสริมหลงรียนรูຌทางวิชาการ ตลอดจนขຌอมูลขาวสารดຌานการปງองกันละปราบปราม
การทุจริต
ํ.๐ สงสริมคานิยมการยกยองละชิดชูความดี ความซืไอสัตย์สุจริต ละการตอตຌานการทุจริต
ดย฿หຌยึดถือป็นคานิยมกระสหลักของชาติ
ํ.๐.ํ สงสริมการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌจຌาหนຌาทีไของทศบาลตาบลหนองตใงปฏิบัติหนຌาทีไราชการ
ดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต สียสละพืไอประยชน์สวนรวม

- ๎๏ ํ.๐.๎ รณรงค์ ผยพร ประชาสัมพันธ์ ฿หຌสังคมมีคานิยม ยกยอง ชิดชู ละหในคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมละจริยธรรม
ํ.๐.๏ สงสริม ชิดชู หนวยงานหรือบุคลากรของทศบาลตาบลหนองตใง ทีไมีผลงานดีดนดຌาน
การปງองกันละปราบปรามการทุจริต
ํ.๐.๐ สงสริม สนับสนุน ฿หຌทุกภาคสวนรวมกันสรຌางคานิยม฿นการปງองกันละปราบปรามการ
ทุจริต

- ๎๐ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๒

มิตทิ ีไ แ การสรຌางสังคมทีเไ มทนตอการทุจริต
แ.๎ การสรຌางจิตสานึกละความตระหนักกประชาชนทุกภาคสวน฿นทຌองถิไน
ํ.๎.ํ สรຌางจิตสานึกละความตระหนัก฿นการตอตຌานการทุจริต
ํ. ชืไอครงการ : ครงการ฿นการจัดซืๅอตຌนเมຌ
๎.หลักการละหตุผล
฿นปั จ จุ บั น ลกก าลั ง ผชิ ญ กั บ สภาวะการปลีไ ย นปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ ิClimate
Change) ทีไ ทา฿หຌ อุณ หภูมิ ลกสู งขึๅ น หรือทีไ รียกวา สภาวะลกรຌอน ซึไงสงผล฿หຌกิ ดปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติทีไมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ กิดความหຌงลຌง มีเฟเหมຌปຆา ฝนตกเมตรงฤดูกาล อากาศ
หนาว ละหิมะตก฿นประทศทีไเมคยมีหิมะตก ป็นตຌน สวนหนึไงป็นผลมาจากการตัดเมຌทาลายปຆาของมนุษย์
ดัง นัๅน ประทศต าง โ ทัไ วลก จึงเดຌรวมมือกัน ปງอ งกั นละกຌเขภาวะลกรຌอน ประทศเทย฿นอดี ตป็ น
ประทศทีไ มี ท รั พ ยากรปຆ า เมຌ อ ยู ม ากกว า 50 ปอร์ ซใ น ต์ ของพืๅ น ทีไ ทัๅ ง ประทศ ต จ ากการทีไ รั ฐ บาล฿หຌ
บริษัทอกชน ขຌามาตัดเมຌพืไอการสงออกละ฿ชຌบริภคภาย฿นประทศละขาดการควบคุมดูลทีไดีจากรัฐบาล
ทา฿หຌมีการลักลอบตัดเมຌ ทีไผิดกฎหมายพิไมมากขึๅนอย างรวดรใว ทา฿หຌปัจจุบันนีๅทรัพยากรปຆาเมຌของประทศ
หลืออยูพียง 26 ปอร์ซในต์ ซึไงสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอมละวิถีชีวิตความป็นอยูของประชาชนป็นอยาง
มาก หนวยงานตาง โ ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน จึงเดຌทาการอนุรักษ์ทรัพยากรปຆาเมຌ ละพิไมพืๅนทีไสีขียว฿น
พืๅนทีไตางโ เปพรຌอมโ กับการอนุรักษ์ดินละนๅา สนองนวพระราชดาริ ฿นการนาหญຌาฝกมา฿ชຌอนุรักษ์ดิน
ละนๅาอยางกวຌางขวางมากขึๅน ซึไงจะสามารถชวย฿หຌธรรมชาติของประทศกลับมามีความสมดุลยิไงขึๅน
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ.โ55เ มาตรา ่5 ิไี จัด฿หຌมี
ผนการบริหารจัดการทรัพยากรนๅาละทรัพยากรธรรมชาติอยางป็นระบบละกิดประยชน์ตอสวนรวม ทัๅง
ตຌอง฿หຌป ระชาชนมีส วนรวม฿นการสงวน บารุงรักษาละ฿ชຌป ระยชน์ จากทรัพ ยากรธรรมชาติ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล ิ5ี สงสริมบารุงรักษาละคุຌมครองคุณภาพสิไงวดลຌอมตามหลักการ
พัฒนาทีไยัไงยืนตลอดจนควบคุมละกาจัดภาวะมลพิษทีไมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ ละคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ดยประชาชน ชุมชนทຌองถิไน ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ตຌองมีสวนรวม฿นการกาหนด
นวทางการดานินงาน อันจะป็นการสงสริม฿หຌกิดความรวมมือ฿นการชวยกันรักษาระบบนิวศน์ธรรมชาติ
ละสภาพวดลຌอม รวมทัๅงพืไอการรณรงค์สงสริมละขยายผล฿หຌประชาชนปลูกหญຌาฝก ฿นพืๅนทีไทัไวประทศ
พืไอการอนุรักษ์ดินละนๅา ละนาหญຌาฝกเป฿ชຌประยชน์อยางหมาะสม กวຌางขวางละตอนืไอง ดยการรวม
฿จของประชาชนคนเทยทัๅงประทศ ประกอบกั บ฿นวันทีไ 5 มิถุนายน ของทุกป ประชาคมลกเดຌถือป็นวัน
สิไงวดลຌอมลก กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม จึงเดຌลใงหในความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ละการอนุรักษ์ดินละนๅา พืๅนทีไวางมีตຌนเมຌละมีความรมรืไนขยายพืๅนทีไสีขียว ฿นลาดับ

- ๎๑ ตอเป จึงเดຌจัดทาครงการปลูกตຌนเมຌละหญຌาฝกตามนวพระราชดาริ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ
ขึๅน
๏.วัตถุประสงค์
1. พืไอพิไมพืๅนทีไสีขียวละสภาพวดลຌอม฿นตาบลหนองตใง฿หຌดีขึๅน
โ. พืไอปลูกจิตสานึก฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละปຆาเมຌ฿หຌประชาชน฿นตาบล
หนองตใง

ใ. พืไอฟ้นฟูละปรับปรุงสภาพวดลຌอมทางธรรมชาติละพิไมพืๅนทีไสีขียว
5. พืไ อสงสริมการอนุ รักษ์ ดิน ละนๅา ดຌ วยการปลูก หญຌ าฝกตามนวพระราชดาริของ
สมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช รัชกาลทีไ ้
ๆ.พืไออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ฿นวันสิไงวดลຌอมลก 5 มิถุนายนของทุก
ป
๐.ปງาหมายครงการ
-ปลูกตຌนเมຌ฿นพืๅนทีไสาธารณะทีไวางปลา จานวน ใ00 ตຌน พืไอพิไมพืๅนทีไสีขียว ณ
บริวณ หนองนๅาสาธารณะบริวณหนองตใง หมู แ็ บຌานหนองตใง฿หญ ตาบลหนองตใง อาภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
-ปลูกหญຌาฝกพืไอปງองกันการพังทลายของหนຌาดิน฿นบริวณรอบหนองนๅาสาธารณะหนอง
ตใง หมู แ็ บຌานหนองตใง฿หญ จานวน ใเุเเเ ตຌน
๑.สถานทีไดานินการ
บริวณพืๅนทีไวาง ขຌางคูคลองรอบบริวณหนองตใง หมู แ็ บຌานหนองตใง฿หญ ตาบล
หนองตใง อาภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๒.ระยะวลาดานินการ
ดือน พฤษภาคม- มิถุนายน โ5ๆเ ดยจัดกิจกรรมวันรณรงค์ปลูกตຌนเมຌละปลูกหญຌา
ฝกวันสิไงวดลຌอมลก วันทีไ 5 มิถุนายน โ5๒ํ
๓.การดานินงาน
1. ประสานงานกับสวนราชการ องค์กรภาคอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน
ละ ประชาชน฿นทຌองถิไนขຌารวมกิจกรรม
2. จัดตรียมพืๅนทีไวาง฿นการปลูกตຌนเมຌ
3. จัดหาพันธุ์เมຌ ละหญຌาฝก
4. ดานินการปลูกตຌนเมຌดยสวนราชการ องค์กรภาคอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลัง
มวลชนละประชาชน฿นทຌองถิไน

- ๎๒ 5. ดูลรักษาละติดตามผลการดานินงาน
ๆ. รายงานผลการดานินงาน
๔.ผูຌรับผิดชอบครงการ
กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม ทศบาลตาบลหนองตใง
๕.งบประมาณ
๑์ุ์์์ บาท
ํ์.ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
1. มีพืๅนทีไวางทีไเดຌรับการฟ้นฟู฿หຌป็นพืๅนทีไสีขียว จานวน ใเเ ตຌน
2. มีผูຌขຌารวมกิจกรรมเมนอຌ ยกวา โ00 คน
3. มีการอนุรักษ์ดินละนๅาดຌวยการปลูกหญຌาฝก จานวน ใเุเเเ ตຌน
แํ.ประยชน์ทีไเดຌรับ
สิไงวดลຌอม

1. ทา฿หຌผูຌขຌารวมกิจกรรมมีความขຌา฿จถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติละ

2. ทา฿หຌพิไมพืๅนทีไวางปลาป็นพืๅนทีไสีขียวละสิไงวดลຌอมทีไดีละชวยลดภาวะลกรຌอน
3. ทา฿หຌประชาชนมีจิตสานึก ฿นการดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
4. ทา฿หຌยาวชนละกลุมพลังมวลชน฿ชຌป็นนวทาง฿นการสรຌางความสามัคคี ละหใน
ความสาคัญ฿นวันสิไงวดลຌอมลก 5 มิถุนายน ของทุกป
5. ดินละนๅาเดຌรับการอนุรักษ์ ละสามารถปງองกันการพังทลายของหนຌาดินเดຌดี

- ๎๓ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๓

มิตทิ ีไ แ การสรຌางสังคมทีเไ มทนตอการทุจริต
แ.๏ การสรຌางจิตสานึกละความตระหนักกดใกละยาวชน
ํ.๏.๏ สรຌางจิตสานึกละความตระหนัก฿หຌมีจิตสาธารณะ
แ. ชืไอครงการ : ครงการกิจกรรมสภาดใกละยาวชน งบประมาณปี ๎๑๒ํ ิการอนุรักษ์ ฟ้นฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทຌองถินไ สรຌางภูมิคุຌมกันยาสพติดี
ํ. หลักการละหตุผล
การพัฒนาศักยภาพผูຌนาดใกละยาวชนทา฿หຌกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีไมีคุณภาพของ
ประทศ ผูຌนาดใกละยาวชนคนรุน฿หมตຌองมีความรูຌทีไทาทันความปลีไยนปลง฿นดຌานตาง โทัๅงสถานการณ์
การปลีไยนปลงของสังคม ตลอดจนกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับดใกละยาวชน กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับดใกละ
ยาวชนทีไสาคัญ คือ พ.ร.บ. สงสริมการพัฒนาดใกละยาวชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๑์”ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
มืไอวันทีไ ํ๐ มกราคม ๎๑๑ํ มีผล฿ชຌบังคับวันทีไ ํ๏ มษายน ๎๑๑ํ เดຌกาหนด฿หຌมีการจัดตัๅง สภาดใกละยาวชน
฿นระดับตาง โ เดຌกสภาดใกละยาวชนอาภอ สภาดใกละยาวชนจังหวัด สภาดใกละยาวชนกรุงทพมหานคร
ละสภาดใกละยาวชนหงประทศเทย พืไอ฿หຌปຓนศูนย์กลางการรียนรูຌดຌานวิชาการ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม
ละสภาพสังคมเทย฿นปัจจุบันนีๅ ปຓนทีไยอมรับกันวามีความจริญกຌาวหนຌา฿นการพัฒนาประทศดຌานทคนลยีไ
จนกอ฿หຌกิดความปลีไยนปลงหลายดຌาน ประชาชนสวน฿หญเดຌรับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึๅน มีการ
ปลีไยนปลงการดานินชีวิต฿นสังคมจากครอบครัวขยาย กลายปຓนครอบครัวดีไ ยว อีกทัๅงสภาพศรษฐกิจทีไ
ปลีไยนเป ทา฿หຌพอมตຌองประกอบอาชีพนอกบຌาน สงผล฿หຌสภาพครอบครัวขาดความอบอุน การตัๅงครรภ์เม
พรຌอม ปัญหามวัยรุนตัๅงครรภ์เมพึงประสงค์ ปัญหายาสพติด ปຓนปัญหาระดับประทศ นับปຓนปัญหาสังคม
฿นปั จจุบั น ทีไ จะตຌอ งเดຌ รับ การกຌเข ดังนัๅ น พืไ อ ฿หຌ ดใ กละยาวชนติบ ตดຌ วยคุ ณ ภาพละตใม ปດ ยมดຌว ย
คุณธรรม ละจัดกิจกรรมสงสริมละพัฒนาดใกละยาวชน ประสานลกปลีไยนรียนรูຌประสบการณ์ พิไม
วลาวาง฿นการรียนรูຌทางวัฒนธรรม ชนการลนดนตรีเทย รวมทัๅง฿หຌขຌอสนอนะกีไยวกับการพัฒนาดใกละ
ยาวชนเปสูนยบาย
กองสวัสดิการสังคม ทศบาลตาบลหนองตใง เดຌลใงหในความสาคัญของ ผูຌนาสภา
ดใกละยาวชน จึงจัดฝຄกอบรมครงการกิจกรรมสภาดใกละยาวชน ิการอนุรักษ์ ฟ้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไน สรຌางภูมิคุຌมกันยาสพติดี
ศักยภาพผูຌนายาวชน฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ รืไอง
พ.ร.บ.สงสริมการพัฒนาดใกละยาวชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๑์ มีอกาสลกปลีไยนประสบการณ์ ละสรຌาง
ความรวมมือ฿นการทางาน การทางานปຓนทีม ตลอดจนมีสวนรวม฿นการสงสริมความสมานฉันท์฿หຌกิดขึๅน฿น
สังคมเทย

๎. วัตถุประสงค์

- ๎๔ -

ํี พืไอ฿หຌผูຌนาดใกละยาวชน เดຌรับความรูຌละมีความขຌา฿จ พ.ร.บ. สงสริมการพัฒนาดใก
ละยาวชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๑์
๎ี พืไอ฿หຌดใกละยาวชนมีความรูຌ ความขຌา฿จรืไอง พศศึกษาละพัฒนาการของตนองมืไอ
ยางขຌาสูวัยรุน
๏ี พืไอ฿หຌเดຌรียนรูຌกีไยวกับดนตรีพืๅนบຌาน พืไอปຓนการขัดกลาดใกละยาวชน
๐ี พืไอ฿หຌดใกละยาวชน฿ชຌวลาวางปຓนประยชน์
๑ี พืไอ฿หຌดใกละยาวชนรักษาวัฒนธรรมพืๅนบຌานอาเวຌ
๒ี พืไอ฿หຌพิษภัยของยาสพติด ละบทลงทษของยาสพติด
๓ี พืไอ฿หຌดใกละยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของการหในคุณคา฿นตนองละสรຌางความ
ภูมิ฿จ ฿นตนอง
๏. กลุมป้าหมาย
ํ.นักรียนรงรียนวัดหนองตะครอง
๎. นักรียนรงรียนบຌานหนองตใง
๏. นักรียนรงรียนบຌานสมใด
๏. ดใกละยาวชนนอกการศึกษา
๐.รพ.สต.บຌานหวຌา ละรพ.สต.หนองตใง
๑.นาชุมชน
๒.กองสวัสดิการสังคม ทศบาลตาบลหนองตใง
๓.สถานีตารวจภูธรกระสัง ิทีมวิทยากรี
๔.ทีมวิทยากร ิภูมิปัญญาทຌองถิไนี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๐. วิธีการ฿นการจัดอบรม
ํ. สนอครงการพืไอขออนุมัติงบประมาณ
๎. ริไมดานินการครงการฯ
๏. ดานินกิจกรรม
- อบรม฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ
- กิจกรรมกลุม ละการระดมความคิดหใน
๐. สรุปละประมินครงการ
๑.ระยะวลาดานินการ
รุนทีไ ํ วันทีไ ํ มีนาคม ๎๑๒ํ ณ ณ ศูนย์ผูຌสูงอายุ ฯ ทศบาลตาบลหนองตใง
รุนทีไ ๎ วันทีไ ๔ มีนาคม ๎๑๒๎ รงรียนวัดหนองตะครอง
รุนทีไ ๏ วันทีไ ๕ มีนาคม ๎๑๒๏ รงรียนบຌานสมใด
ิระยะวลาสามารถปลีไยนปลงตามความหมาะสมี

ํ์์ คน
ํ์์ คน
ํ์์ คน
ํ์ คน
๎ คน

๒. งบประมาณ
๐์ุ์์์.-บาท

- ๎๕ -

๓. ประยชน์ทีไจะเดຌรับ
ํ.ดใกละยาวชน เดຌรับความรูຌละมีความขຌา฿จ พ.ร.บ. สงสริมการพั ฒนาดใกละยาวชน
หงชาติ พ.ศ. ๎๑๑์
๎. ดใกละยาวชนมีความรูຌ ความขຌา฿จรืไอง พศศึกษาละพัฒนาการของตนองมืไอยางขຌา
สูวัยรุน
๏. ดใกละยาวชนเดຌรียนรูຌกีไยวกับดนตรีพืๅนบຌาน พืไอปຓนการขัดกลาดใกละยาวชน
๐. ดใกละยาวชน฿ชຌวลาวางปຓนประยชน์
๑. ฿หຌดใกละยาวชนรักษาวัฒนธรรมพืๅนบຌานอาเวຌ
๒. ดใกละยาวชนขຌา฿จถึงพิษภัยของยาสพติด ละบทลงทษของยาสพติด
๓. ดใกละยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของการหในคุณคา฿นตนองละสรຌางความภูมิ฿จ
฿นตนอง
๔. ดใกละยาวชนขຌา฿จถึงปัญหาการตัๅงครรภ์เมพรຌอม

- ๏์ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๔

มิตทิ ีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต

โ.ํ สดงจตจานงทางการมือง฿นการตอตຌานการทุจริตของผูຌบริหาร

กิจกรรม : กิจกรรมประกาศจตจานงตอตຌานการทุจริตของผูຌบริหารทศบาลตาบลหนองตใง
ํ. ประกาศจตจานงตอตຌานการทุจริตของผูຌบริหารทศบาลตาบลหนองตใง
ํ.ํ ปຂดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของทศบาลตาบลหนองตใง
ํ.๎ นยบายสงสริมการตอตຌานการทุจริต พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไของทศบาลตาบลหนองตใง ถือ
ปฏิบัติ
๎. สรຌางขวัญกาลัง฿จกจຌาหนຌาทีไของทศบาลตาบลหนองตใง ผูຌมีความประพฤติดี
๎.ํ กลาวยกยองชมชยจຌาหนຌาทีไผูຌมีความประพฤติดีตอพืไอนรวมงาน฿นทีไประชุม฿หຌถือปฏิบัติ
ป็นบบอยาง รวมถึงชุมชน

- ๏ํ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๕
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.ํ สรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารงานบุคคล฿หຌป็นเปตามหลักคุณธรรม ทัๅง฿นรืไองการ
บรรจุตงตัๅง ยกยຌาย อน ลืไอนตาหนง/งินดือน ละการมอบหมายงาน
มาตรการ : มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารงานบุคคล
ํ. การ฿หຌ ปຂดผย ละขຌาถึงขຌอมูลของหนวยงาน
ํ.ํ การปຂดผยการดานินการกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง สถาบันฯ จะดานินงานกีไยวกับการ
จัดซืๅอจัดจຌาง ตามทีไกฎหมายกาหนด฿หຌหนวยงานภาครัฐจะตຌองดานินการ พืไอป็นมาตรการ฿หຌสถาบันฯ
ดานินการอยางปรง฿สละลดอกาส฿นการกิดการทุจริต฿นกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางของสถาบันฯ
ํ.๎ การ฿หຌ ปຂดผย ละขຌาถึงขຌอมูลของหนวยงาน สถาบันฯ จะดานินการ฿หຌ ละปຂดผย
ขຌอมูลบทบาทภารกิจ ละขຌอมูลการดานินงานตามอานาจหนຌาทีไทีไกฎหมายกาหนด ดยจะปຂดอกาส฿หຌผูຌมี
สวนเดຌสวนสียสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌหลากหลายชองทาง รวมทัๅงขຌอมูลดังกลาวจะตຌองมีความถูกตຌอง
ครบถຌวน ป็นปัจจุบัน ละผยพรอยางตอเปตรงมา เมมีการบิดบือนขຌอมูล

- ๏๎ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ํ์
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.ํ สรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารงานบุคคล฿หຌป็นเปตามหลักคุณธรรม ทัๅง฿นรืไองการ
บรรจุตงตัๅง ยกยຌาย อน ลืไอนตาหนง/งินดือน ละการมอบหมายงาน
มาตรการ : มาตรการออกคาสัไงมอบหมายนายกทศมนตรีตาบลหนองตใง ปลัดทศบาลตาบลหนองตใง
ละหัวหนຌาสวนราชการทศบาลตาบลหนองตใง
ลักษณะของการมอบอานาจ
แ. การมอบอานาจป็นกรณีทีไผูຌดารงตาหนงนันๅ เดຌมอบอานาจ฿หຌการสัไงอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติ
ราชการตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ คาสัไง หรือมติคณะรัฐมนตรี ฿หຌผูຌอืไนรับผิดชอบดานินการทน
โ. การมอบอานาจ ฿ชຌกับกรณีการมอบอานาจของผูຌดารงตาหนงทีไกาหนดเวຌ฿นมาตรา ใ่ หง
พระราชบัญญัติวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. โ5ใไ
ใ. การมอบอานาจดังกลาวขຌางตຌน ฿หຌทาป็นหนังสือ
ไ. มืไอมีการมอบอานาจ ผูຌรับมอบอานาจจะมอบอานาจนัๅน฿หຌผูຌอืไนตอเปเมเดຌ ยกวຌนกรณีการมอบ
อานาจ฿หຌผูຌวาราชการจังหวัด ซึไงจะมอบอานาจนัๅนตอเปกใเดຌ หากมอบ฿หຌกรองผูຌวาฯ หรือ ผูຌชวยผูຌวาฯ
฿หຌผูຌวาฯ จຌง฿หຌผูຌมอบอานาจชัๅนตຌนทราบ หากมอบ฿หຌกบุคคลอืไนจะกระทาการเดຌตอมืไอเดຌรับความหในชอบ
จากผูຌมอบอานาจชัๅนตຌนลຌว
5. การมอบอานาจจะตຌองทาพืไอความสะดวกกประชาชนละความรวดรใว฿นการปฏิบัติราชการ
ๆ. มืไอมอบอานาจลຌว ผูຌมอบยังมีหนຌาทีไกากับละติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูຌรับมอบ ละมี
อานาจนะนา กຌเข การปฏิบัติราชการของผูຌรับมอบอานาจเดຌ

- ๏๏ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ํํ
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.ํ สรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารงานบุคคล฿หຌป็นเปตามหลักคุณธรรม ทัๅง฿นรืไองการ
บรรจุตงตัๅง ยกยຌาย อน ลืไอนตาหนง/งินดือน ละการมอบหมายงาน
กิจกรรม : กิจกรรม สรຌางความปรง฿ส฿นการพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือน
ประกาศหลักกณฑ์การลืไอนขัๅนงินดือนพนักงานทศบาล
อาศัยอานาจตามความ฿นมาตรา แ็ ิ5ี ประกอบมาตรา โไ วรรคจใด หง
พระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิไน พ.ศ. โ5ไโ ละขຌอ ไเ หงประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานทศบาล รืไอง มาตรฐานทัไวเปกีไยวกับหลักกณฑ์ละงืไอนเขการคัดลือก การ
บรรจุละตงตัๅง การยຌาย การอน การรับอน การลืไอนระดับละการลืไอนขัๅนงินดือน ลงวันทีไ โโ
พฤศจิกายน โ5ไไ ละคณะกรรมการกลางพนักงานทศบาล ฿นการประชุมครัๅงทีไ โ/ โ5ไ5 มืไอวันทีไ
โ็ กุมภาพันธ์ โ5ไ5
เดຌมีมติ฿หຌกาหนดหลักกณฑ์การลืไอนขัๅนงินดือนพนักงานทศบาลเวຌ
ดังตอเปนีๅ
แ. ฿นหลักกณฑ์นีๅ
ฮปฮ หมายความวา ปงบประมาณ
ฮครึไงปรกฮ หมายความวา ระยะวลาตัๅงตวันทีไ แ ตุลาคม ถึงวันทีไ ใแ มีนาคม
ฮครึไงปหลังฮ หมายความวา ระยะวลาตัๅงตวันทีไ แ มษายน ถึงวันทีไ ใเ กันยายน
ฮครึไงปทีไลຌวมาฮ หมายความวา ระยะวลาครึไงปรกหรือครึไงปหลัง ทีไผานมาลຌว
ตกรณี
โ. ฿หຌผูຌบังคับบัญชาละผูຌทีไเดຌรับมอบหมายประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานทศบาลปละสองครัๅง ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาลกาหนด
ใ. การลืไอนขัๅนงินดือนพนักงานทศบาล ฿หຌลืไอนปละสองครัๅง
ดังนีๅ
ิแี ครัๅงทีไหนึไงครึไงปรก ลืไอนวันทีไ แ มษายนของปทีไเดຌลืไอน
ิโี ครัๅงทีไสองครึไงปหลัง ลืไอนวันทีไ แ ตุลาคมของปถัดเป
ไ. การลืไอนขัๅนงินดือนพนักงานทศบาล ฿หຌลืไอนเดຌเมกินขัๅนสูงของอันดับงินดือน
สาหรับตาหนงทีไเดຌรับตงตัๅง
5. พนักงานทศบาลซึไงจะเดຌรับการพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนครึไงขันๅ ฿นตละครัๅงตຌองอยู
฿นหลักกณฑ์ดังตอเปนีๅ

- ๏๐ ิแี ฿นครึไงปทีไลຌวมาเดຌปฏิบัติงานตามหนຌาทีไของตนดຌวยความสามารถ ละดຌวยความอุตสาหะจนกิดผล
ดีหรือความกຌาวหนຌากราชการ ซึไงผูຌบังคับบัญชาเดຌพิจารณาประมินตามขຌอ โ ลຌวหในวาอยู฿นกณฑ์ทีไ
สมควรจะเดຌลืไอนขัๅนงินดือนครึไงขัๅน
ิโี ฿นครึไงปทีไลຌวมาจนถึงวันออกคาสัไงลืไอนขัๅนงินดือนตຌองเมถูกสัไงลงทษทางวินัย
ทีไหนักกวาทษ
ภาคทัณฑ์ หรือเมถูกศาลพิพากษา฿นคดีอาญา฿หຌลงทษ฿นความผิดทีไกีไยวกับการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ หรือ
ความผิดทีไทา฿หຌสืไอมสียกียรติศักดิ์ของตาหนงหนຌาทีไราชการของตนซึไงมิ฿ชความ ผิดทีไเดຌกระทาดย
ประมาทหรือความผิดลหุทษ
฿นกรณีทีไพนักงานทศบาลผูຌ฿ดอยู฿นหลักกณฑ์ทีไสมควรเดຌลืไอนขัๅนงินดือนละเดຌถูก งด
ลืไอนขัๅนงินดือนพราะถูกสัไงลงทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษา฿นคดีอาญา฿หຌลงทษ฿นกรณีนัๅน
มาลຌว ฿หຌผูຌบังคับบัญชาลืไอนขัๅนงินดือนประจาครึไงปตอเป฿หຌผูຌนัๅนตัๅงตวันทีไ แ มษายน หรือวันทีไ แ
ตุลาคม ของครัๅงทีไจะเดຌลืไอนป็นตຌนเป
ิใี ฿นครึไงปทีไลຌวมาตຌองเมถูกสัไงพักราชการกินกวาสองดือน
ิไี ฿นครึไงปทีไลຌวมาตຌองเมขาดราชการดยเมมีหตุผลอันสมควร
ิ5ี ฿นครึไงปทีไลຌวมาเดຌรับบรรจุขຌารับราชการมาลຌวป็นวลาเมนຌอยกวาสีไดือน
ิๆี ฿นครึไงปทีไลຌวมาถຌาป็นผูຌเดຌรับอนุญาต฿หຌเปศึกษา฿นประทศ หรือเปศึกษา อบรม
หรือดูงาน ณ ตางประทศ ตามระบียบวาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการเปศึกษาฝຄกอบรม ละดูงาน ณ
ตางประทศ ตຌองเดຌปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿นครึไงปทีไลຌวมาป็นวลาเมนຌอยกวาสีไดือน
ิ็ี ฿นครึไงปทีไลຌวมาตຌองเมลา หรือมาทางานสายกินจานวนครัๅงทีไนายกทศมนตรี หรือผูຌ
ซึไงเดຌรับมอบหมายกาหนดป็นหนังสือเวຌกอนลຌว ดยคานึงถึงลักษณะงานละสภาพทຌองทีไอันป็นทีไตัๅงของ
ตละสวนราชการหรือหนวยงาน
ิ่ี ฿นครึไงปทีไลຌวมาตຌองมีวลาปฏิบัติราชการหกดือน ดยมีวันลาเมกินยีไสิบสามวันตเม
รวมถึงวันลาดังตอเปนีๅ
ิกี ลาอุปสมบท หรือลาเปประกอบพิธีฮัจย์ ณ มืองมกกะ ประทศซาอุดิอาระบีย
ฉพาะวันลาทีไมีสิทธิ์เดຌรับงินดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดຌวยการจายงินดือน
ิขี ลาคลอดบุตรเมกินกຌาสิบวัน
ิคี ลาปຆวยซึไงจาป็นตຌองรักษาตัวป็นวลานานเมวาคราวดียวหรือหลายคราว
รวมกันเมกินหกสิบวันทาการ
ิงี ลาปຆวยพราะประสบอันตราย฿นขณะปฏิบัติราชการตามหนຌาทีไหรือ฿นขณะ
ดินทางเปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนຌาทีไ
ิจี ลาพักผอน
ิฉี ลาขຌารับการตรวจลือกหรือขຌารับการตรียมพล
ิชี ลาเปปฏิบัติงาน฿นองค์การระหวางประทศ
การนับจานวนวันลาเมกินยีไสิบสามวันสาหรับวันลากิจสวนตัวละวันลาปຆวย
ทีไเม฿ชวันลาปຆวยตาม ิ่ี ิงี ฿หຌนับฉพาะวันทาการ
ๆ. พนักงานทศบาลซึไงจะเดຌรับการพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนหนึงไ ขัๅน฿นตละครัๅงตຌองป็น
ผูຌอยู฿นหลักกณฑ์ทีไจะเดຌรับการพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนครึไงขัๅนตามขຌอ 5 ละอยู฿นหลักกณฑ์ประการ฿ด
ประการหนึไงหรือหลายประการดังตอเปนีๅดຌวย

- ๏๑ ิแี ปฏิบัติงานตามหนຌาทีไเดຌผลดีดน มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล อันกอ฿หຌกิด
ประยชน์ละผลดียิไงตอทางราชการละสังคมจนถือป็นตัวอยางทีไดีเดຌ
ิโี ปฏิบัติงานดยมีความคิดริริไม฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไง หรือเดຌคຌนควຌาหรือประดิษฐ์
สิไง฿ดสิไงหนึไงซึไงป็นประยชน์ตอทางราชการป็นพิศษ ละทางราชการเดຌดานินการตามความคิดริริไมหรือเดຌ
รับรอง฿หຌ฿ชຌการคຌนควຌาหรือสิไงประดิษฐ์นัๅน
ิใี ปฏิบัติงานตามหนຌาทีไทีไมีสถานการณ์ตรากตราสีไยงอันตรายมาก หรือมีการตอสูຌ ทีไ
สีไยงตอความปลอดภัยของชีวิตป็นกรณีพิศษ
ิไี ปฏิบัติงานทีไมีภาระหนຌาทีไหนักกินกวาระดับตาหนงจนกิดประยชน์ตอทางราชการ
ป็นพิศษ ละปฏิบัติงาน฿นตาหนงหนຌาทีไของตนป็นผลดีดຌวย
ิ5ี ปฏิบัติงานตามตาหนงหนຌาทีไดຌวยความตรากตราหนใดหนืไอย ยากลาบากป็นพิศษ
ละงานนัๅนเดຌผลดียิไงป็นประยชน์ตอทางราชการละสังคม
ิๆี ปฏิบัติงานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌกระทากิจกรรมอยาง฿ดอยางหนึไงจนสารใจป็นผลดียิไงก
ประทศชาติ
็. การพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนพนักงานทศบาลตามขຌอ 5 ละ ขຌอ ๆ ฿หຌ
ผูຌบังคับบัญชาชัๅนตຌนหรือผูຌเดຌรับมอบหมายนาผลการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีไเดຌ
ดานินการตามขຌอ โ มาป็นหลัก฿นการพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนครัๅงทีไหนึไงละครัๅงทีไสอง ดยพิจารณา
ประกอบกับขຌอมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตามหมาะสมกับการป็น
พนักงานทศบาลละขຌอควรพิจารณาอืไน โ ของผูຌนัๅน ลຌวรายงานผลการพิจารณานัๅน พรຌอมดຌวยขຌอมูล
ดังกลาวตอผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือขึๅนเปตามลาดับจนถึงนายกทศมนตรี
฿นการพิจารณารายงานตามวรรคหนึไง ฿หຌผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือตละระดับทีไเดຌรับ
รายงานสนอความหในพืไอประกอบการพิจารณาของนายกทศมนตรีดຌวย
่. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานละผลสัมฤทธิ์ของงาน ฿หຌนับชวงวลาการ
ปฏิบัติราชการละการปฏิบัติงาน฿นองค์การระหวางประทศตามขຌอ 5 ิ่ี ิชี ฿นครึไงปทีไลຌวมาป็นกณฑ์
วຌนต ผูຌอยู฿นหลักกณฑ์ตามขຌอ 5 ิ5ี หรือ ิๆี ฿หຌนับชวงวลาปฏิบัติราชการเมนຌอยกวาสีไดือนป็นกณฑ์
พิจารณา
฿นกรณีทีไพนักงานทศบาลผูຌ฿ดอน ลืไอนตาหนง ยຌาย สับปลีไยนหนຌาทีไ เปชวย
ราชการ฿นตางกระทรวง ทบวง กรม เดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติงานนอกหนือหนຌาทีไหรืองานพิศษอืไน฿ดหรือ
ลาเปปฏิบัติงาน฿นองค์การระหวางประทศตามขຌอ 5 ิ่ี ิชี ฿นครึไงปทีไลຌวมา฿หຌนาผลการปฏิบัติราชการ
ละการปฏิบัติงานของผูຌนัๅนทุกตาหนงละทุกหงมาประกอบการพิจารณาดຌวย
้. ฿นการพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนตละครัๅง นายกทศมนตรีพิจารณารายงานผล จาก
ผูຌบังคับบัญชาตามขຌอ ็ ถຌาหในวาพนักงานทศบาลผูຌ฿ดอยู฿นหลักกณฑ์ทีไจะเดຌรับการพิจารณา ลืไอนขัๅน
งินดือนครึไงขัๅนตามขຌอ 5 ละปฏิบัติตนหมาะสมกับการป็นพนักงานทศบาล ฿หຌลืไอนขัๅน
งินดือน
฿หຌกผูຌนัๅนครึไงขัๅน ถຌาหในวาพนักงานผูຌนัๅนมีผลการปฏิบัติงานอยู฿นหลักกณฑ์ตามขຌอ ๆ ฿หຌลืไอนขัๅน
งินดือน฿หຌกผูຌนัๅนหนึไงขัๅน
฿นกรณีทีไพนักงานทศบาลผูຌ฿ดเดຌรับการลืไอนขัๅนงินดือน ครึไงปรกเมถึงหนึไงขัๅน ถຌา฿นการ
พิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนครึไงปหลัง นายกทศมนตรีเดຌพิจารณาผลการปฏิบัติงานครึไงปรกกับครึไงปหลัง
รวมกันลຌวหในวามีมาตรฐานสูงกวาการทีไจะเดຌรับการลืไอนขัๅนงินดือนหนึไงขัๅนสาหรับปนัๅน นายกทศมนตรี

- ๏๒ อาจมีคาสัไง฿หຌลืไอนขัๅนงินดือนรวมทัๅงปของพนักงานผูຌนัๅนป็นจานวนหนึงไ ขัๅนครึไงเดຌตผลการปฏิบัติงานทัๅงป
ของพนักงานผูຌนัๅนจะตຌองอยู฿นหลักกณฑ์ประการ฿ดประการหนึไงหรือหลายประการดังตอเปนีๅดຌวย
ิแี ปฏิบัติงานตามหนຌาทีไเดຌผลดี มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล อันกอ฿หຌกิดประยชน์
ละผลดีตอทางราชการละสังคม
ิโี ปฏิบัติงานดยมีความคิดริริไม฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไง หรือเดຌคຌนควຌา หรือประดิษฐ์สิไง฿ด
สิไงหนึไงซึไงป็นประยชน์ตอทางราชการ
ิใี ปฏิบัติงานตามหนຌาทีไทีไมีสถานการณ์ตรากตราสีไยงอันตราย หรือมีการตอสูຌทีไสีไยงตอ
ความปลอดภัยของชีวิต
ิไี ปฏิบัติงานทีไมีภาระหนຌาทีไหนักกินกวาระดับตาหนงจนกิดประยชน์ตอทางราชการ
ละปฏิบัติงาน฿นตาหนงหนຌาทีไของตนป็นผลดีดຌวย
ิ5ี ปฏิบัติงานตามตาหนงหนຌาทีไดຌวยความตรากตราหนใดหนืไอย ยากลาบากละงานนัๅนเดຌผลดี
ป็นประยชน์ตอทางราชการละสังคม
ิๆี ปฏิบัติงานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌกระทากิจการอยาง฿ดอยางหนึไงจนสารใจป็นผลดี
กประทศชาติ
฿นกรณีทีไพนักงานทศบาลผูຌ฿ดมีผลการปฏิบัติงานอยู฿นกณฑ์ทีไควรจะเดຌรับการลืไอนขัๅน
งินดือนครึไงปรกหนึงไ ขัๅน ตเมอาจสัไงลืไอนขัๅนงินดือนหนึงไ ขัๅน฿หຌเดຌ พราะมีขຌอจากัดกีไยวกับจานวนงินทีไ
จะ฿ชຌลืไอนขัๅนงินดือนของสวนราชการนัๅน ถຌา฿นการลืไอนขัๅนงินดือนครึไงปหลัง พนักงานทศบาล ผูຌนัๅนมี
ผลการปฏิบัติงานอยู฿นกณฑ์เดຌรับการลืไอนขัๅนงินดือนหนึไงขัๅนอีก ละเมมีขຌอจากัดกีไยวกับจานวนงินทีไจะ
฿ชຌลืไอนขัๅนงินดือน฿นคราวนัๅน นายกทศมนตรีอาจมีคาสัไง฿หຌลืไอนขัๅนงินดือนรวมทัๅงปของพนักงาน
ทศบาลผูຌนัๅนป็นจานวนสองขัๅนเดຌ
แเ. การพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนครึไงป฿หຌกพนักงานทศบาล ซึไง฿นครึไงปทีไลຌวมา
เดຌรับอนุญาต฿หຌลาเปปฏิบัติงาน฿นองค์การระหวางประทศตามขຌอ 5 ิ่ี ิชี ฿หຌนายกทศมนตรีพิจารณาสัไง
ลืไอนเดຌครัๅงละเมกินครึไงขัๅนมืไอผูຌนัๅนกลับมาปฏิบัติหนຌาทีไราชการ ดย฿หຌสัไงลืไอนยຌอนหลังเป฿นตละครัๅงทีไ
ควรจะเดຌลืไอน ทัๅงนีๅ ฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไนายกทศมนตรีกาหนด
แแ. ฿นการพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนตละครัๅง ถຌานายกทศมนตรี หในสมควร฿หຌ
พนักงานทศบาลผูຌ฿ดเดຌลืไอนขัๅนงินดือน ตปรากฏวาเดຌมีคาสัไงตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวน
พนักงานทศบาลผูຌนัๅนวากระทาผิดวินัยอยางรຌายรงกอนมีคาสัไงลืไอนขัๅนงินดือน ฿หຌนายกทศมนตรี
รอการลืไอนขัๅนงินดือนเวຌกอน ละ฿หຌกันงินสาหรับลืไอนขัๅนงินดือนเวຌดຌวย มืไอการสอบสวนละ
การพิจารณาลຌวสรใจ ฿หຌนายกทศมนตรีพิจารณาดังนีๅ
ิแี ถຌาผูຌถูกตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนเมมีความผิด หรือจะตຌองถูกลงทษภาคทัณฑ์
฿หຌสัไงลืไอนขัๅนงินดือนทีไรอการลืไอนเวຌเดຌ ถຌาเดຌรอการลืไอนขัๅนงินดือนเวຌกินหนึไงครังๅ ฿หຌสัไงลืไอนขัๅน
งินดือนยຌอนหลังเป฿นตละครัๅงทีไเดຌรอการลืไอนขัๅนงินดือนเวຌ มຌวาผูຌนัๅนจะเดຌออกจากราชการเปลຌวกใตาม
ิโี ถຌาผูຌถูกตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนจะตຌองถูกลงทษตัดงินดือน หรือลดขัๅน
งินดือน ฿หຌงดลืไอนขัๅนงินดือนทีไรอการลืไอนเวຌ ถຌาเดຌรอการลืไอนขัๅนงินดือนเวຌกินหนึงไ ครัๅง฿หຌงดลืไอนขัๅน
งินดือนทีไรอการลืไอนเวຌ฿นครัๅงทีไจะถูกลงทษ ถຌาผูຌนัๅนเดຌออกจากราชการเปลຌวดຌวยหตุอืไนทีไมิ฿ชพราะหตุ
กษียณอายุตามกฎหมายวาดຌวยบาหนใจบานาญขຌาราชการสวนทຌองถิไน ฿หຌงดลืไอนขัๅนงินดือน฿นครัๅงทีไจะเดຌ

- ๏๓ ลืไอนขัๅนงินดือนครัๅงสุดทຌาย ตถຌาป็นผูຌพຌนจากราชการเปพราะกษียณอายุตามกฎหมาย
วาดຌวย
บาหนใจบานาญขຌาราชการสวนทຌองถิไน ฿หຌงดลืไอนขัๅนงินดือนทีไนายกทศมนตรีเดຌรอการลืไอนขัๅนงินดือน
เวຌ฿นวันทีไ ใเ กันยายนของครึไงปสุดทຌายกอนทีไผูຌนัๅนจะพຌนจากราชการ สวน฿นครัๅงอืไน฿หຌสัไงลืไอนขัๅน
งินดือนยຌอนหลังเป฿นตละครัๅงทีไเดຌรอการลืไอนขัๅนงินดือนเวຌ
ิใี ถຌาผูຌมีอานาจตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนมีคาสัไงลงทษ ปลดออก หรือเลออก จาก
ราชการหรือมีคาสัไง฿หຌออกจากราชการพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ฿หຌงดลืไอนขัๅนงินดือนทุกครัๅงทีไเดຌรอการ
ลืไอนขัๅนงินดือนเวຌ
การพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนตาม ิแี ิโี ละ ิใี สาหรับผูຌทีไถูกตงตัๅงคณะกรรมการ
สอบสวนวากระทาผิดวินัยอยางรຌายรงหลายกรณี ฿หຌยกพิจารณาป็นกรณี โ เป
แโ. ฿นการพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนตละครัๅง นายกทศมนตรีหในสมควร฿หຌผูຌ฿ด
เดຌลืไอนขัๅนงินดือน ตปรากฏวาผูຌนัๅนถูกฟງองคดีอาญา฿นความผิดทีไกีไยวกับการปฏิบัติหนຌาทีไราชการหรือ
ความผิดทีไทา฿หຌสืไอมสียกียรติศักดิ์ของตาหนงหนຌาทีไราชการของตน ซึไงมิ฿ชความผิดทีไเดຌกระทาดย
ประมาท ความผิดลหุทษ หรือความผิดทีไพนักงานอัยการรับป็นทนายกຌตาง฿หຌ ละศาลเดຌประทับฟງองคดี
นัๅนลຌวกอนมีคาสัไงลืไอนขัๅนงินดือน ฿หຌนายกทศมนตรีรอการลืไอนขัๅนงินดือนเวຌกอน ละ฿หຌกันงิน
สาหรับลืไอนขัๅนงินดือนเวຌดຌวย มืไอศาลเดຌมีคาพิพากษาลຌว ฿หຌนายกทศมนตรีพิจารณา ดังนีๅ
ิแี ถຌาศาลพิพากษาวาผูຌนัๅนเมมีความผิด ฿หຌสัไงลืไอนขัๅนงินดือนทีไรอการลืไอนเวຌเดຌ
ถຌาเดຌรอการลืไอนขัๅนงินดือนเวຌกินหนึไงครัๅง ฿หຌสัไงลืไอนขัๅนงินดือนยຌอนหลังเป฿นตละครัๅงทีไเดຌรอการลืไอน
ขัๅนงินดือนเวຌ มຌวาผูຌนัๅนจะเดຌออกจากราชการเปลຌวกใตาม
ิโี ถຌาศาลพิพากษา฿หຌลงทษบากวาทษจาคุก ฿หຌงดลืไอนขัๅนงินดือนทีไรอการลืไอนเวຌ
ถຌาเดຌรอการลืไอนขัๅนงินดือนเวຌกินหนึไงครัๅง ฿หຌงดลืไอนขัๅนงินดือนทีไรอการลืไอนเวຌ฿นครัๅงทีไศาลพิพากษา฿หຌ
ลงทษ ถຌาผูຌนัๅนเดຌออกจากราชการเปลຌวดຌวยหตุอืไนทีไมิ฿ชพราะหตุกษียณอายุตามกฎหมายวาดຌวย
บาหนใจบานาญขຌาราชการสวนทຌองถิไน ฿หຌงดลืไอนขัๅนงินดือน฿นครัๅงทีไจะเดຌลืไอนขัๅนงินดือนครัๅงสุดทຌาย
ตถຌาป็นผูຌพຌนจากราชการเปพราะหตุกษียณอายุตามกฎหมายวาดຌวยบาหนใจบานาญขຌาราชการสวน
ทຌองถิไน ฿หຌงดลืไอนขัๅนงินดือนทีไนายกทศมนตรีเดຌรอการลืไอนขัๅนงินดือนเวຌ฿นวันทีไ ใเ กันยายนของครึไง
ปสุดทຌายกอนทีไผูຌนัๅนจะพຌนจากราชการ สวน฿นครัๅงอืไน฿หຌสัไงลืไอนขัๅนงินดือนยຌอนหลังเป฿นตละครัๅงทีไเดຌรอ
การลืไอนขัๅนงินดือนเวຌ
ิใี ถຌาศาลพิพากษา฿หຌลงทษจาคุกหรือทษหนักกวาจาคุก ฿หຌงดลืไอนขัๅนงินดือนทุกครัๅง
ทีไเดຌรอการลืไอนขัๅนงินดือนเวຌ
การพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนตาม ิแี ิโี ละ ิใี สาหรับผูຌทีไถูกฟງองคดีอาญาหลายคดี฿หຌ
ยกพิจารณาป็นคดี โ เป
แใ. ฿นกรณีทีไนายกทศมนตรีเดຌรอการลืไอนขัๅนงินดือนพนักงานทศบาลผูຌ฿ดเวຌ
พราะหตุถูกตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนตามขຌอ แแ ละหตุถูกฟງองคดีอาญาตามขຌอ แโ ฿หຌผูຌมีอานาจ
ดังกลาวรอการลืไอนขัๅนงินดือนผูຌนัๅนเวຌจนกวาการสอบสวนละการพิจารณาทางวินัยลຌวสรใจ ละจนกวา
ศาลมีคาพิพากษาลຌวจึง฿หຌผูຌมีอานาจสัไงลืไอนขัๅนงินดือนพิจารณาการลืไอนขัๅนงินดือนตามขຌอ แแ ิแี ิโี
หรือ ิใี หรือตามขຌอ แโ ิแี ิโี หรือ ิใี ลຌวตกรณี ทัๅงนีๅ ดยถือกณฑ์จานวนครัๅงทีไจะตຌองงดลืไอนขัๅน
งินดือนทีไมากกวาป็นหลัก฿นการพิจารณา วຌนต ผูຌนัๅนเดຌพຌนจากราชการเปลຌว ตามผลของการถูก

- ๏๔ ตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนตามขຌอ แแ หรือตามผลของการถูกฟງองคดีอาญาตาม ขຌอ แโ กรณี฿ดกรณี
หนึไง จึงจะพิจารณาการลืไอนขัๅนงินดือนทีไรอการลืไอนเวຌเดຌตามผลของกรณีนัๅนดยเมตຌองรอผลของอีกกรณี
หนึไง
แไ. ฿นกรณีทีไนายกทศมนตรีพิจารณาหในสมควรลืไอนขัๅนงินดือน฿หຌพนักงานทศบาลผูຌ฿ด ตผูຌ
นัๅนจะตຌองพຌนจากราชการเปพราะหตุกษียณอายุตามกฎหมายวาดຌวยบาหนใจบานาญ
ขຌาราชการ
สวนทຌองถิไน ฿หຌนายกทศมนตรีสัไงลืไอนขัๅนงินดือนพืไอประยชน์฿นการคานวณบาหนใจบานาญ฿หຌผูຌนัๅน฿น
วันทีไ ใเ กันยายนของครึไงปสุดทຌายกอนทีไจะพຌนจากราชการ
แ5. ฿นกรณีทีไนายกทศมนตรีพิจารณาหในสมควรลืไอนขัๅนงินดือน฿หຌพนักงานทศบาล
ผูຌ฿ด ตผูຌนัๅนเดຌตาย฿นหรือหลังวันทีไ แ มษายน หรือวันทีไ แ ตุลาคมหรือออกจากราชการเมวาดຌวยหตุ
฿ด โ หลังวันทีไ แ มษายนหรือวันทีไ แ ตุลาคม ตกอนทีไจะมีคาสัไงลืไอนขัๅนงินดือน฿นตละครัๅง ผูຌมีอานาจ
สัไงลืไอนขัๅนงินดือนจะสัไงลืไอนขัๅนงินดือน฿หຌผูຌนัๅนยຌอนหลังเปถึงวันทีไ แ มษายนหรือวันทีไ แ ตุลาคมครึไงปทีไ
จะเดຌลืไอนนัๅนกใเดຌ ตถຌาผูຌนัๅนเดຌพຌนจากราชการพราะหตุกษียณอายุตามกฎหมายวาดຌวยบาหนใจบานาญ
ขຌาราชการสวนทຌองถิไนเปกอนทีไจะมีคาสัไงลืไอนขัๅนงินดือนพืไอประยชน์฿นการคานวณบาหนใจบานาญ
นายกทศมนตรีจะสัไงลืไอนขัๅนงินดือน฿หຌผูຌนัๅนยຌอนหลังเปถึงวันทีไ ใเ กันยายนของครึงไ ปสุดทຌายทีไจะเดຌลืไอน
นัๅนกใเดຌ
แๆ. พนักงานทศบาลผูຌ฿ดเมอยู฿นหลักกณฑ์ทีไจะลืไอนขัๅนงินดือนเดຌครึไงขัๅนตามขຌอ 5
นืไองจากขาดคุณสมบัติกีไยวกับระยะวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทางานสายตามทีไกาหนด ต
นายกทศมนตรีพิจารณาหในสมควรลืไอนขัๅนงินดือน฿หຌดยมีหตุผลป็นกรณีพิศษ ฿หຌนายกทศมนตรีสนอ
คณะกรรมการพนักงานทศบาลพืไอพิจารณาอนุมัติ฿หຌสัไงลืไอนขัๅนงินดือนป็นการฉพาะราย

- ๏๕ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ํ๎
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.๎ สรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารการงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ฿ชຌ
ประยชน์฿นทรัพย์สินของทางราชการ ดยยึดถือละปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย ระบียบ กฎกณฑ์ทีไ
กีไยวขຌองอยางครงครัด
กิจกรรม : กิจกรรม ควบคุมการบิกจายงินตามขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาป
ขัๅนตอนการดานินงาน
แ. มีการควบคุมละตรวจสอบการบิกจายงินงบประมาณ/งินนอกงบประมาณ ของทศบาลตาบลหนองตใง
฿หຌป็นเปตามระบียบ หลักกณฑ์ ละหนังสือสัไงการ ตาง โ ดย฿หຌสอดคลຌองกับนยบายของ
นายกทศมนตรีตาบลหนองตใง ทีไถลงตอสภาทศบาลตาบลหนองตใง
โ. มีหลักฐานรองรับการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภาย฿น ละสานักงานการตรวจงินผนดิน ิสตง.ี
ใ. ผลการบิกจายป็นเปตามวัตถุประสงค์

- ๐์ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ํ๏
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.๎ สรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารการงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ฿ชຌ
ประยชน์฿นทรัพย์สินของทางราชการ ดยยึดถือละปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย ระบียบ กฎกณฑ์ทีไ
กีไยวขຌองอยางครงครัด
กิจกรรม : กิจกรรม การพัฒนาผนละกระบวนการจัดหาพัสดุ
กาหนด
ครงการ

แ. ประกาศผยพรการจัดซืๅอจัดจຌางตละครงการเมนຌอยกวาระยะวลาตามทีไกฎหมาย
โ. ประกาศผยพรหลักกณฑ์฿นการพิจารณาคัดลือกตัดสินผลการจัดซืๅอจัดจຌางตละ

ใ. ประกาศวิธีการคานวณราคากลางของตละครงการ
ไ. ประกาศรายชืไอผูຌสนอราคา/งานทีไมีสิทธิเดຌรับการคัดลือกของตละครงการ
5. รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌางตละครงการ พรຌอมทัๅงระบุวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางละหตุผลทีไ
฿ชຌ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง
๒. ปฏิบัติงานตามคูมือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
๓. ปฏิบัติงานตามนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก
๔. สรຌางระบบ กณฑ์ หรือครืไองมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทีไมีความป็นธรรม/เม
ลือกปฏิบัติ ป็นมาตรฐานดียวกัน ปรง฿สละมีประสิทธิภาพ ชน มีกณฑ์ทีไชัดจนพืไอลดการ฿ชຌดุลพินิจของ
จຌาหนຌาทีไ มีระบบการ฿หຌบริการออนเลน์ มีระบบบัตรคิว
๕. สดงขัๅนตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราคาบริการ ละระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการ
ดานินการ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการ หรือ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียทราบอยางชัดจน
ํ์. สรຌางระบบปງองกันหรือตรวจสอบพืไอปງองกันการละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นภารกิจหลัก
ํํ. ปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียมีอกาสขຌามามีสวนรวม฿นการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหนวยงาน
ํ๎. ปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสียขຌามามีสวนรวม฿นการสดงความคิดหในกีไยวกับการปฏิบัติ
ราชการหรือการปรับปรุงกຌเขพัฒนาการปฏิบัติราชการ฿นภารกิจหลัก
ํ๏. ปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการจัดทาผน/ครงการหรือการ
ปรับปรุงกຌเขพัฒนาการปฏิบัติราชการ฿นภารกิจหลัก
ํ๐. ปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวมดานินการตามครงการหรือปรับปรุง
กຌเขพัฒนาการปฏิบัติราชการ฿นภารกิจหลัก

ิSocial Media)

ทราบ

- ๐ํ ํ๑. มีหนวยประชาสัมพันธ์ ณ ทีไทาการของทศบาลตาบลหนองตใง
ํ๒. มีขຌอมูลตามภารกิจหลักตามทีไกฎหมายกาหนดทางวใบเซต์ของหนวยงานหรือ สืไอสังคม
ํ๓. ผยพรขຌอมูลตามภารกิจหลักทางสืไอตอเปนีๅ
- วารสาร
- ผนพับ
- สืไอสังคม
ํ๔. กาหนดขัๅนตอน/กระบวนการรืไองรຌองรียนละการตอบสนองหรือรายงาน฿หຌผูຌรຌองรียน

ํ๕. กาหนดชองทางการรຌองรียน
๎์. กาหนดหนวยงานหรือผูຌรับผิดชอบรืไองรຌองรียน
๎ํ. ผยพรผลการดานินงานรืไองรຌองรียนจัดซืๅอจัดจຌาง พรຌอมระบุปัญหาอุปสรรคละ
นวทางการกຌเข
๎๎. รายงานสรุปผลการดานินการรืไองรຌองรียนทัไวเป พรຌอมทัๅงระบุปัญหาอุปสรรคละ
นวทางกຌเข
๎๏. จัดการประชุมหรือสัมมนาภาย฿นองค์กรพืไอ฿หຌความรูຌรืไองการปງองกันผลประยชน์
ทับซຌอนกจຌาหนຌาทีไ
๎๐. จัดทาคูมือหรือประมวลจริยธรรมกีไยวกับการปฏิบัติงานพืไอปງองกันผลประยชน์ทับ
ซຌอน
๎๑. ฿หຌความรูຌตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมกีไยวกับการปງองกันผลประยชน์ทับซຌอนก
จຌาหนຌาทีไ
๎๒. ปรับปรุงกลเก ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน หรือระบียบ พืไอปງองกันผลประยชน์ทับซຌอน
๎๓. ปฏิบัติงาน฿นการตรวจสอบบุคลากร฿นหนวยงานถึงความกีไยวขຌองกับผูຌสนองาน฿นการ
จัดซืๅอจัดจຌาง
๎๔. รายงานผลการปฏิบัติงานพืไอปງองกันผลประยชน์ทับซຌอนละขຌอสนอนะ
๎๕. นาขຌอสนอนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานพืไอปງองกันผลประยชน์ทับซຌอนเป
ปรับปรุงระบบทางาน

- ๐๎ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ํ๐
มิตทิ ีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.๎ สรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารการงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ฿ชຌ
ประยชน์฿นทรัพย์สินของทางราชการ ดยยึดถือละปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย ระบียบ กฎกณฑ์ทีไ
กีไยวขຌองอยางครงครัด
กิจกรรม : กิจกรรม สรຌางความปรง฿ส฿นการ฿ชຌจายงินงบประมาณ
ํ. สงสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบชิงรุก การจัดกใบภาษีอากร คาธรรมนียม ละรายเดຌอืไน
ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌการจัดกใบรายเดຌผนดิน ละการ฿ชຌจายงินผนดินป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ คุຌมคา ละ
ตอบสนองตอประยชน์สวนรวมของ ประทศชาติละประชาชน
๎. มุงนຌนการตรวจสอบ฿นชิงการปງองปราม มีการบูรณาการ งานตรวจสอบการงิน ตรวจสอบ
การดานินงาน ตรวจสอบการบริหารพัสดุละบริการ ตรวจสอบสืบสวน ละตรวจสอบดຌานอืไนอยางป็น
ระบบ พืไอ฿หຌ การ฿ชຌทรัพยากรของประทศป็นเปอยางถูกตຌองหมาะสม คุຌมคา ละกิดประยชน์สูงสุดก
ประทศชาติ ละประชาชน
๏. พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ ฿หຌมีการควบคุมคุณภาพงาน พืไอ฿หຌผลงานมีความ
นาชืไอถือ ละป็นทีไยอมรับ
๐. ปฏิบัติตามระบียบทีไกาหนด การปฏิบัติงานตามกฎหมายละระบียบของทางราชการ การ
ปງองกันหรือควบคุมความสียหาย การจัดทาบัญชี ละการรายงาน การดานินการทางวินัยงบประมาณ ละ
การคลัง ละการจัดวางระบบการควบคุมภาย฿นทีไดี พืไอ฿หຌการบริหารงินผนดินกิดประยชน์สูงสุด ก
ประทศชาติละประชาชน
๑. ประสานงานละ฿หຌความรวมมือกับหนวยงานทีไมีหนຌาทีไ฿นการบัญญัติกฎหมายดຌานการงิน
การคลัง หรือ ดຌานอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌทราบขຌอมูลการตรวจสอบ อันจะนาเปสูการปรับปรุง กຌเข หรือ
ยกลิกกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ละมติคณะรัฐมนตรี฿หຌหมาะสม กับสถานการณ์ละสภาพวดลຌอมทีไ
ปลีไยนปลงเป

- ๐๏ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ํ๑
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.๎ สรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารการงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ฿ชຌ
ประยชน์฿นทรัพย์สินของทางราชการ ดยยึดถือละปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย ระบียบ กฎกณฑ์ทีไ
กีไยวขຌองอยางครงครัด
กิจกรรม : กิจกรรมผยพรขຌอมูลขาวสารดຌานการจัดซืๅอ – จัดจຌาง
กาหนด
ครงการ

แ. ประกาศผยพรการจัดซืๅอจัดจຌางตละครงการเมนຌอยกวาระยะวลาตามทีไกฎหมาย
โ. ประกาศผยพรหลักกณฑ์฿นการพิจารณาคัดลือกตัดสินผลการจัดซืๅอจัดจຌางตละ

ใ. ประกาศวิธีการคานวณราคากลางของตละครงการ
ไ. ประกาศรายชืไอผูຌสนอราคา/งานทีไมีสิทธิเดຌรับการคัดลือกของตละครงการ
5. รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌางตละครงการ พรຌอมทัๅงระบุวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางละหตุผลทีไ
฿ชຌ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง
๒. ปฏิบัติงานตามคูมือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
๓. ปฏิบัติงานตามนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก
๔. สรຌางระบบ กณฑ์ หรือครืไองมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทีไมีความป็นธรรม/เม
ลือกปฏิบัติ ป็นมาตรฐานดียวกัน ปรง฿สละมีประสิทธิภาพ ชน มีกณฑ์ทีไชัดจนพืไอลดการ฿ชຌดุลพินิจของ
จຌาหนຌาทีไ มีระบบการ฿หຌบริการออนเลน์ มีระบบบัตรคิว
๕. สดงขัๅนตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราคาบริการ ละระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการ
ดานินการ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการ หรือ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียทราบอยางชัดจน
ํ์. สรຌางระบบปງองกันหรือตรวจสอบพืไอปງองกันการละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นภารกิจหลัก
ํํ. ปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียมีอกาสขຌามามีสวนรวม฿นการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหนวยงาน
ํ๎. ปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสียขຌามามีสวนรวม฿นการสดงความคิดหในกีไยวกับการปฏิบัติ
ราชการหรือการปรับปรุงกຌเขพัฒนาการปฏิบัติราชการ฿นภารกิจหลัก
ํ๏. ปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿นการจัดทาผน/ครงการหรือการ
ปรับปรุงกຌเขพัฒนาการปฏิบัติราชการ฿นภารกิจหลัก
ํ๐. ปຂดอกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวมดานินการตามครงการหรือปรับปรุง
กຌเขพัฒนาการปฏิบัติราชการ฿นภารกิจหลัก

ิSocial Media)

ทราบ

- ๐๐ ํ๑. มีหนวยประชาสัมพันธ์ ณ ทีไทาการของทศบาลตาบลหนองตใง
ํ๒. มีขຌอมูลตามภารกิจหลักตามทีไกฎหมายกาหนดทางวใบเซต์ของหนวยงานหรือ สืไอสังคม
ํ๓. ผยพรขຌอมูลตามภารกิจหลักทางสืไอตอเปนีๅ
- วารสาร
- ผนพับ
- สืไอสังคม
ํ๔. กาหนดขัๅนตอน/กระบวนการรืไองรຌองรียนละการตอบสนองหรือรายงาน฿หຌผูຌรຌองรียน

ํ๕. กาหนดชองทางการรຌองรียน
๎์. กาหนดหนวยงานหรือผูຌรับผิดชอบรืไองรຌองรียน
๎ํ. ผยพรผลการดานินงานรืไองรຌองรียนจัดซืๅอจัดจຌาง พรຌอมระบุปัญหาอุปสรรคละ
นวทางการกຌเข
๎๎. รายงานสรุปผลการดานินการรืไองรຌองรียนทัไวเป พรຌอมทัๅงระบุปัญหาอุปสรรคละ
นวทางกຌเข
๎๏. จัดการประชุมหรือสัมมนาภาย฿นองค์กรพืไอ฿หຌความรูຌรืไองการปງองกันผลประยชน์
ทับซຌอนกจຌาหนຌาทีไ
๎๐. จัดทาคูมือหรือประมวลจริยธรรมกีไยวกับการปฏิบัติงานพืไอปງองกันผลประยชน์ทับ
ซຌอน
๎๑. ฿หຌความรูຌตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมกีไยวกับการปງองกันผลประยชน์ทับซຌอนก
จຌาหนຌาทีไ
๎๒. ปรับปรุงกลเก ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน หรือระบียบ พืไอปງองกันผลประยชน์ทับซຌอน
๎๓. ปฏิบัติงาน฿นการตรวจสอบบุคลากร฿นหนวยงานถึงความกีไยวขຌองกับผูຌสนองาน฿นการ
จัดซืๅอจัดจຌาง
๎๔. รายงานผลการปฏิบัติงานพืไอปງองกันผลประยชน์ทับซຌอนละขຌอสนอนะ
๎๕. นาขຌอสนอนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานพืไอปງองกันผลประยชน์ทับซຌอนเป
ปรับปรุงระบบทางาน

- ๐๑ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ํ๒
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.๏ สรຌางความปรง฿ส฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ/บริการประชาชน พืไอ฿หຌกิด
ความพึงพอ฿จกประชาชนดยทัดทียมกันละดยเมลือกปฏิบัติ
กิจกรรม : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะละบริการประชาชน พืไอ฿หຌกิดความพึงพอ฿จกประชาชน
ดยทัดทียมกันละเมลือกปฏิบัติ
ํ บริหารราชการพืไอประยชน์สุขของประชาชน จัดทาผนงานครงการละบริการตางโ ทีไมี
ผลนาประยชน์สุขเปสูประชาชน ประชาชนพึงพอ฿จ฿นคุณภาพบริการ ตอบสนองละตรงกับความตຌองการ
ของประชาชน ละป็นการบริหารราชการ ทีไสงผลทางบวกตอประชาชนละสังคมดยรวม ฿หຌการบริหาร
ราชการป็นเปตามหลักการ จาป็นตຌองมีมาตรการดังนีๅ
ํ.ํ การจัดทาผนพัฒนา ดยป็นผนทีไคาดการลวงหนຌา฿นระยะการอยางตอนืไอง มีการ
วิคราะห์฿นชิงวิชาการ ควบคูเปกับการสารวจละรับฟังความคิดหใน การสรຌางฉันทามติจากประชาชน
องค์กรอกชนอยางกวຌางขวาง
ํ.๎ การสารวจละการประมินคุณภาพ฿หຌบริการสาธารณะละความพึงพอ฿จของประชาชน
พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูล นามา฿ชຌ฿นการปรับปรุงละพัฒนานยบายทีไสนองความตຌองการละนาเปสูประยชน์สุขของ
ประชาชน
๎ การบริหารราชการพืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจหงรัฐ นຌนถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงานราชการ หมายถึงผลสารใจการดานินงานทีไกอ฿หຌกิดผลกระทบทางบวก กิดการพัฒนา
ละประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึๅน พืไอบริหารราชการพืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจหงรัฐ จึงตຌองมีการ
จัดรูปบบการบริหารราชการทีไมีปງาหมายชัดจน วัดผลเดຌ มีผูຌรับผิดชอบละปรง฿ส ตามหลักธรรมมาภิบาล
ทางานมีผลสัมฤทธิ์เดຌอยางปรง฿สละป็นธรรมมากขึๅน ดยควรจะจัดระบบการบริหารราชการผนดิน
นว฿หมดังนีๅ
๎.ํ จัดทารายงานผลการดานินงานมืไอสิๅนสุดวาระของรัฐบาล มืไอวาระการบริหารราชการ
ของรัฐบาลชุด฿ดชุดหนึไงสิๅนสุดลง ตຌองจัดทารายงานสรุปผลงานทีไกิดขึๅน ปัญหา อุปสรรค พรຌอมขຌอสนอนะ
สง฿หຌสานักงานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละสานักงานลขาธิการรัฐมนตรี พืไอนา
สนอป็นขຌอมูลสาหรับรัฐบาลทีไเดຌรับการลือกตัๅง฿หຌบริหารประทศ฿นวาระตอเป
๎.๎ ทาผนปฏิบัติราชการ฿หຌสอดคลຌองกับผนบริหารราชการผนดินพืไอสนอของบประมาณ
฿นตละป ดยกาหนดปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ของงานทีไวัดเดຌ
๎.๏ ผูຌรับผิดชอบทาสัญญาขຌอตกลงการบริหารราชการผนดิน หลักปฏิบัติทีไถือปฏิบัติป็น
สากลคือ การจัดทาสัญญาการบริการราชการระหวางผูຌทีไกีไยวขຌองรับผิดชอบ฿นตละระดับ พืไอความ

- ๐๒ ชัดจน฿นการปฏิบัติงาน ความคาดหวังละปງาหมาย฿นผลของงาน ละขอบขตภาระความรับผิดชอบ ดย
ควรทาสัญญาขຌอตกลงการทางานระหวางผูຌรับผิดชอบงาน ระหวางบุคคลทีไกีไยวขຌอง
๎.๐ การติดตามประมินผล พืไอนามาปรับปรุงประสิทธิภาพ฿นการทางานตอเป
๏ การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรร
ละการ฿ชຌทรัพยากริคน งิน วลาี ละการจัดกระบวนการบริการงานของสวนราชการพืไอ฿หຌเดຌผลงาน ละ
บริการสาธารณะของสวนราชการทีไมีตຌอนทุนตอหนวยทีไหมาะสม ผลงานมีความถูกตຌอง รวดรใว ทันการณ์
ละมีการ฿ชຌทรัพยากรทีไหมาะสม ผลงานหรือบริการมีคุณภาพทีไดีสามรถทียบคียงมาตรฐานทีไป็นทีไยอมรับ
หรือผูຌรับบริการมี ความพึงพอ฿จพืไอ฿หຌสวนราชการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพมีหลักการทีไสาคัญ
ดังนีๅ
๏.ํ จัดทามาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขຌาราชการตละคนจะตຌองทา฿หຌลຌวสรใจ ละ
ผยพร฿หຌขຌาราชการละประชาชนทัไวเปรับทราบ พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการวัดประสิทธิภาพการทางานละ
การ฿หຌบริการ
๏.๎ ระบบบัญชีตຌนทุน฿นบริการสาธารณะ ประยุกต์฿ชຌระบบบัญชีตຌนทุน พืไอสดงถึงตຌนทุน
฿นการดานินงานทีไชัดจนละผูຌบริหารสามารถ฿ชຌขຌอมูลจากระบบบัญชีตຌนทุน฿นการกาหนดนวทางการ฿หຌ
ทรัพยากรดยรวมขององค์กร฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๏.๏ ผนลดรายจายตอหนวยของสวนราชการ ฿นกรณีมีรายจาย฿นการปฏิบัติราชการสูงกวา
รายจายตอหนวยบริการสาธารณะทีไป็นประภทดีไยวกัน ฿หຌจัดทาผนลดรายจายตอหนวย สนอตอ ก.พ.ร.
ละสานักงบประมาณพืไอถือปฏิบัติ฿นการลดคา฿ชຌจายตอเป
๏.๐ การจัดทาระบบสาธารณูปภครวมกัน ดานินการดยจัดทาครงการสาธารณูปภคทีไอยู
฿นความรับผิดชอบตຌองมาดานินการลดคา฿ชຌจายการกอสรຌาง฿นระยะยาว ละลดผลกระทบตอประชาชน
฿นชวงการดานินครงการ
๐ การบริหารราชการ฿หຌกิดความคุຌมคา฿นชิงภารกิจหงรัฐ จัดทานวทาง ผนงานหรือ
ครงการพัฒนาละการดานินงานพืไอ฿หຌบริการตาง โ ของสวนราชการจาป็นตຌองคิดวิคราะห์อยางจริงจังถึง
ประยชน์ละผลลัพธ์ทีไเดຌจาการดานินครงการ หรือการบริการสาธารณะ ดยวิคราะห์วามีผลประยชน์
คุຌมคากับงินภาษีอากรพียง฿ด ดยตຌองคิดถึงความคุຌมคาทัๅง฿นชิงการงินละชิงสังคมหรือปัจจัยอืไน โ ทีไเม
สามารถปลงป็นตัวงินเดຌ
๐.ํ การจัดทาระบบสาธารณูปภครวมกัน ดยพิจารณาปรียบทียบประยชน์ทีไพึงเดຌ ละ
รายจายทีไตຌองสียเป รวมทัๅงการกาหนด฿หຌคานวณรายจายทีไสียเป ละประยชน์ทีไพึงเดຌทัๅงทีไป็นตัวงินละ
เมป็นตัวงิน
๐.๎ การซืๅอละจຌางตຌองคานึงถึงสังคม การซืๅอละจຌางของสวนราชการ ฿หຌพิจารณาถึง
ประยชน์ละผลสียตอประชาชนละสังคมทีไจะกิดจากการจัดจຌาง การลือกซืๅอหรือดานินครงการตาง โ
ดยมิ฿ชຌหลักการลือกซืๅอ การจัดจຌาง ละการพิจารณาตัดสินจากราคาทีไตไากวาพียงอยางดียว
๑ การลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ปรับกระบวนการทางาน฿หຌสัๅนทีไสุดทาทีไจะสามารถทาเดຌ
ภาย฿ตຌขอบขตของกฏหมาย หรือสวนราชการพิจารณากຌเข฿หຌสัๅนลง ละรวดรใวขึๅน

- ๐๓ ๑.ํ ลดขัๅนตอนการขดรับบริการของประชาชนจากสวนราชการการ฿หຌบริการสาธารณะทีไ
จาป็นตຌอง฿ชຌดุลพินิจ พืไอการอนุมัติอนุญาต ควรมอบอานาจ฿หຌผูຌรับผิดชอบทีไทางาน฿กลຌชิดประชาชนทีไสุด
ดยมีการกากับ ติดตาม ละการประมินผลการมอบอานาจตามทีไ ค.ร.ม. กาหนด
๑.๎ ทบทวนปรับปรุงขัๅนตอนการทางาน ทบทวนละปรับปรุงกระบวนการละขัๅนตอนทางาน
การขออนุมัติอนุญาต การจดทะบียน ละการปฏิบัติราชการอืไน โ ฿หม ดยจัด฿หຌมีผนภูมิขัๅนตอนการขอ
อนุญาต ปรับปรุงกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง฿หຌหมาะสมกระชับละลดขัๅนตอน
๑.๏ กาหนดศูนย์บริการรวม พืไอลดขัๅนตอน วลา ละอุปสรรคทางกายภาพสาหรับ
ผูຌรับบริการ ฿นการดานินงานลดขัๅนตอนอาจจะ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หมละนวัตกรรมการ฿หຌการบริการ฿หม โ
กใเดຌ
๒ การลดภารกิจละยุบหนวยงานทีไเมจาป็น มีหลักการละนวทางปฏิบัติดังนีๅ
๒.ํ กาหนดกฎหมาย กฎระบียบครงการหรือกิจกรรมตามความจาป็น
๒.๎ ทบทวนละยกลิกกฎหมายทีไลຌาสมัย ฿หຌสานักงานกฤษฎีการวมกับสวนราชการทบทวน
กฎหมาย ละกฎระบียบทีไ฿ชຌทุก โ ๎ ปพืไอลดภารกิจหรือกฎหมาย ละกฎระบียบทีไเมจาป็น
๒.๏ ทบทวนภารกิจของสวนราชการ ฿หຌสวนราชการจัดการทบทวนภารกิจ อานาจ ละ
หนຌาทีไ฿นการปฏิบัติราชการทุก โ ๐ ป ฿หຌสอดคลຌองกับรัฐธรรมนูญ ละรายงาน฿หຌ ก.พ.ร. พืไอดานินการ
๒.๐ ทบทวนละจัดลาดับความสาคัญของภารกิจ สานักงบประมาณรวมกับสวนราชการ
ทบทวนผนงาน ครงการ฿นผนปฏิบัติราชการทุก โ ๎ ป พืไอจัดลาดับความสาคัญละความรงดวน฿นการ
ดานินภารกิจหงรัฐ พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมาย ละผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓ การอานวยความสะดวกละตอบสนองความตຌองการของประชาชน กาหนดนวทางการ
฿หຌบริการทีไคานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูຌรับบริการ ละมีการสืไอสารขຌอมูลละรับฟังความคิดหในจาก
ประชาชนอยางสมไาสมอ ดยมีนวปฏิบัติดังนีๅ
๓.ํ การรับฟังสียงจากประชาชนละผูຌรับบริการ จัด฿หຌมีการประชุมประจาประหวาง
สวนราชการกับบุคคลผูຌรับบริการ พืไอรับฟังขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการดานินงาน
๓.๎ การจัดระบบงานทีไอานวยความสะดวก สวนราชการทาผนภูมิองค์กรละผูຌดารง
ตาหนงตาง โ ฿นองค์กรปຂดประกาศเวຌ฿หຌประชาชนหในดนชัด จัดทาผนภูมิขัๅนตอนละระยะวลาตละ
ขัๅนตอน
๓.๏ การจัดระบบการ฿หຌรางวัล รวบรวมบบสารวจความคิดหใน ละบบรຌองรียนนามา฿ชຌ
ประกอบการพิจารณาการ฿หຌรางวัลประจาป การประมินผลการปฏิบัติราชการ การประมินผลหัวหนຌา
สวนราชการตามสัญญาขຌองตกลงผลงาน การประมินผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการตละคน
๕ การ฿ชຌวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี การกาหนดหลักการสวนนีๅสาหรับสวนราชการมี
นวทางพิไมพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักการธรรมาภิบาลดังนีๅ
๕.ํ ความรับผิดชอบของผูຌปฏิบัติงานของรัฐ จัดระบบการบริหารงานบุคคล฿หຌยึดถือผล
การดานินการตามสัญญา ฿นการบริหารราชการละ฿หຌยึดหลักการรักษาวินัยละจรรยาบรรณ
๕.๎ การมีสวนรวมของประชาชน กาหนดรูปบบวิธีการละงืไอนเขของการปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนขຌามามีสวนรวมพืไอ฿ชຌป็นมาตรการละขຌอสนอนะ฿หຌสวนราชการตาง โ
๕.๏ การปຂดผยขຌอมูล

- ๐๔ ๕.๐ การติดตาม ตรวจสอบละประมินผลการปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบละ
ประมินผลการปฏิบัติราชการ฿หຌป็นเปตามทีไ ก.พ.ร. กาหนดดยความหในชอบจากคณะรัฐมนตรีพืไอ฿หຌมี
ระบบการติดตามตรวจสอบละประมวลผลหนวยงานละขຌาราชการทีไเดຌมาตรฐานละป็นธรรม฿ชຌวิธีการ
ประมินผลดยมีกฎกณฑ์นนอนละรอบดຌานละมีการประมินดยคนกลางทีไป็นอิสระ

- ๐๕ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ํ๓
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.๏ สรຌางความปรง฿ส฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ/บริการประชาชน พืไอ฿หຌกิด
ความพึงพอ฿จกประชาชนดยทัดทียมกันละดยเมลือกปฏิบัติ
กิจกรรม : กิจกรรมสารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ
ขัๅนตอนการดานินกิจกรรม
ํ. การทางาน฿นทุกกิจกรรมของทศบาลตาบลหนองตใง จะตຌองมีการสารวจความพึงพอ฿จ ดย
การจกบบสารวจ฿หຌประชาชนผูຌรับบริการกรอกขຌอมูล พืไอนาขຌอมูลทีไเดຌ รวมถึงขຌอสนอนะพิไมติมมา
ปรับปรุงการ฿หຌบริการประชาชนตอเป
๎. ทากลองรับความคิดหใน รวมทัๅงขຌอรຌองรียนจากประชาชนผูຌมารับบริการ พืไอนามาปรับปรุง
การ฿หຌบริการตอเป

- ๑์ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ํ๔
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.๏ สรຌางความปรง฿ส฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ/บริการประชาชน พืไอ฿หຌกิด
ความพึงพอ฿จกประชาชนดยทัดทียมกันละดยเมลือกปฏิบัติ
กิจกรรม : กิจกรรมการ฿ชຌบัตรคิว฿นการติดตอราชการ
ขัๅนตอนการดานินกิจกรรม
ํ. ฿ชຌบัตรคิว฿นการติดตอขอรับบริการจากประชาชน ฿นทุกสวนงาน
๎. ประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนหในความสาคัญ฿นการขຌาคิวรับบริการ

- ๑ํ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ํ๕
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๎ มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎.๏ สรຌางความปรง฿ส฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ/บริการประชาชน พืไอ฿หຌกิด
ความพึงพอ฿จกประชาชนดยทัดทียมกันละดยเมลือกปฏิบัติ
มาตรการ : มาตรการ ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน
ขัๅนตอนการดานินการ
ํ. จัดทาคูมือสาหรับประชาชนป็นรูปลม กีไยวกับกระบวนงานทีไทศบาลตาบลหนองตใง
฿หຌบริการ พืไอ฿หຌประชาชนสามารถศึกษาเดຌกอนขຌา฿ชຌบริการ
๎. จัดทาคูมือสาหรับประชาชนบนวใบเซต์ของทศบาลตาบลหนองตใง กีไยวกับกระบวนงานทีไ
ทศบาลตาบลหนองตใง฿หຌบริการ พืไอ฿หຌประชาชนสามารถศึกษาเดຌกอนขຌา฿ชຌบริการ
๏. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ครงการตาง โ ทีไทศบาลเดຌดานินการเปลຌว รวมถึงทีไกาลังจะ
ดานินการ฿หຌประชาชนทราบ ชน ฿บปลิว การลงพืๅนทีไ ป็นตຌน
๐. ปรับปรุงขຌอมูลบนวใบเซต์ทศบาลตาบลหนองตใงอยางสมไาสมอ
๑. ผูຌบริหารจัดการประชุมพนักงานทศบาลป็นประจาทุกดือน ละนารืไองการพัฒนาคุณภาพ
การ฿หຌบริการประชาชนขຌาบรรจุ฿นวาระการประชุม ละมีการติดตามความคลืไอนเหว฿นการประชุมครัๅง
ถัดเป
๒. จัด฿หຌมีจุดประชาสัมพันธ์ พืไอ฿หຌบริการป็นจุดรกทีไประชาชนมา฿ชຌบริการ
๓. ผูຌบริหารสัไงการพนักงานทศบาล฿หຌปฏิบัติตามระบียบ กฎหมายอยางครงครัด ละ฿ชຌ
ถຌอยคา฿นการบริการประชาชนทีไสุภาพ
๔. ฿นกิจกรรม/ครงการตาง โ ตຌองปຂดอกาส฿หຌประชาชน฿นทุกภาคสวนขຌามามีสวนรวมอยาง
กวຌางขวาง
๕. มีการลงพืๅนทีไของผูຌบริหาร ละหัวหนຌาสวนราชการ พืไอรับฟังปัญหาของประชาชน฿นพืๅนทีไ
อยางสมไาสมอ

- ๑๎ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๎์
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.๏ มาตรการการ฿ชຌดุลยพินิจละ฿ชຌอานาจหนຌาทีไ ฿หຌป็นเปตามหลักการบริหารกิจการบຌานมือง
ทีไดี
๎.๏.ํ มีการจัดทาผนภูมิขัๅนตอนละระยะวลาการดานินการกีไยวกับการบริการ
ประชาชน รายละอียดทีไกีไยวขຌอง฿นตละขัๅนตอน ปຂดผย ณ ทีไทาการละ฿นระบบครือขายสารสนทศ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
กิจกรรม : กิจกรรมการลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน
ขัๅนตอนการดานินกิจกรรม
แ การกระจายอานาจการตัดสิน฿จ ระบบราชการป็นระบบทีไมีสายการบังคับบัญชาหลาย
ขันๅ ตอน ละกอ฿หຌกิดความลาชຌา ทศบาลตาบลหนองตใง จึงมีการกระจายอานาจการตัดสิน฿จ฿นการสัไง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดานินการอืไน฿ด฿หຌกับทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการ
ดานินการ฿นรืไองนัๅนดยตรง พืไอ฿หຌกิดความรวดรใวละลดขัๅนตอนการปฏิบัติราชการ ทัๅงนีๅ มืไอเดຌมีการ
กระจายอานาจการตัดสิน฿จลຌว จะกาหนด หลักกณฑ์การควบคุม ติดตาม ละกากับดูลการ฿ชຌอานาจละ
ความรับผิดชอบทัๅงของผูຌรับมอบอานาจละผูຌมอบอานาจเวຌดຌวย ดยหลักกณฑ์ดังกลาวตຌองเมสรຌางขัๅนตอนทีไ
เมจาป็น฿นการปฏิบัติงาน นอกจากการกระจายอานาจการตัดสิน฿จลຌว ปัจจุบันความกຌาวหนຌาของทคนลยี
สารสนทศละระบบทรคมนาคมมีความกຌาวหนຌาสูงมาก จะเดຌนาทคนลยีสารสนทศหรือทรคมนาคมทีไ
หมาะสมมา฿ชຌพืไอลดขัๅนตอน พิไมประสิทธิภาพละประหยัดคา฿ชຌจาย ละ฿หຌผยพร฿หຌประชาชนทราบ
๎ ความปรง฿ส฿นการปฏิบัติงาน ทีไกีไยวขຌองกับการบริการประชาชนหรือการติดตอ
ประสานงานระหวางสวนราชการดຌวยกัน จะมีการจัดทาผนภูมิขัๅนตอน ระยะวลา การดานินการ รวมทัๅง
รายละอียด฿นตละขัๅนตอนปຂดผยเวຌ ณ ทีไทาการของทศบาลตาบลหนองตใง ละ฿นระบบครือขาย
สารสนทศของทศบาลตาบลหนองตใง พืไอ฿หຌประชาชนหรือผูຌทีไกีไยวขຌองขຌาตรวจดูเดຌ
๏ ปรับกระบวนการทางาน ฿หຌสัๅนทีไสุดทาทีไจะสามารถทาเดຌภาย฿ตຌขอบขตของกฏหมาย หรือ
สวนราชการพิจารณากຌเข฿หຌสัๅนลง ละรวดรใวขึๅน
๏.ํ ลดขัๅนตอนการขดรับบริการของประชาชนจากสวนราชการการ฿หຌบริการสาธารณะทีไ
จาป็นตຌอง฿ชຌดุลพินิจ พืไอการอนุมัติอนุญาต ควรมอบอานาจ฿หຌผูຌรับผิดชอบทีไทางาน฿กลຌชิดประชาชนทีไสุด
ดยมีการกากับ ติดตาม ละการประมินผลการมอบอานาจตามทีไ ค.ร.ม. กาหนด
๏.๎ ทบทวนปรับปรุงขัๅนตอนการทางาน ทบทวนละปรับปรุงกระบวนการละขัๅนตอน
ทางานการขออนุมัติอนุญาต การจดทะบียน ละการปฏิบัติราชการอืไน โ ฿หม ดยจัด฿หຌมีผนภูมิขัๅนตอน
การขออนุญาต ปรับปรุงกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง฿หຌหมาะสมกระชับละลดขัๅนตอน

- ๑๏ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๎ํ
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.ใ มาตรการ฿ชຌดุลยพินิจละ฿ชຌอานาจหนຌาทีไตามหลักบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
๎.๏.๎ มีการกระจายอานาจการตัดสิน฿จกีไยวกับการสัไง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการทน
หรือการดานินการอืไน฿ดของผูຌมีอานาจ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
มาตรการ : มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สัไงการ พืไอลดขัๅนตอนการปฏิบัติราชการ
ขัๅนตอนการดานินการ
แ การกระจายอานาจการตัดสิน฿จ ระบบราชการป็นระบบทีไมีสายการบังคับบัญชาหลาย
ขันๅ ตอน ละกอ฿หຌกิดความลาชຌา ทศบาลตาบลหนองตใง จึงมีการกระจายอานาจการตัดสิน฿จ฿นการสัไง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดานินการอืไน฿ด฿หຌกับทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการ
ดานินการ฿นรืไองนัๅนดยตรง พืไอ฿หຌกิดความรวดรใวละลดขัๅนตอนการปฏิบัติราชการ
๎. การควบคุม ติดตาม ละกากับดูล มืไอเดຌมีการกระจายอานาจการตัดสิน฿จลຌว จะ
กาหนด หลักกณฑ์การควบคุม ติดตาม ละกากับดูลการ฿ชຌอานาจละความรับผิดชอบทัๅงของผูຌรับมอบ
อานาจละผูຌมอบอานาจเวຌดຌวย ดยหลักกณฑ์ดังกลาวตຌองเมสรຌางขัๅนตอนทีไเมจาป็น฿นการปฏิบัติงาน
นอกจากการกระจายอานาจการตัดสิน฿จลຌว
๏. ฿ชຌระบบสารสนทศ ปัจจุบันความกຌาวหนຌาของทคนลยีสารสนทศละระบบทรคมนาคม
มีความกຌาวหนຌาสูงมาก จะเดຌนาทคนลยีสารสนทศหรือทรคมนาคมทีไหมาะสมมา฿ชຌพืไอลดขัๅนตอน พิไม
ประสิทธิภาพละประหยัดคา฿ชຌจาย ละ฿หຌผยพร฿หຌประชาชนทราบ

- ๑๐ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๎๎
มิติทีไ โ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
โ.ใ มาตรการ฿ชຌดุลยพินิจละ฿ชຌอานาจหนຌาทีไตามหลักบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
๎.๏.๎ มีการกระจายอานาจการตัดสิน฿จกีไยวกับการสัไง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการทน
หรือการดานินการอืไน฿ดของผูຌมีอานาจ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
มาตรการ : มาตรการมอบอานาจจຌาพนักงานทຌองถิไนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๎๑๎๎
ขัๅนตอนการดานินการ
ํ. กรมจຌาทามอบอานาจ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พิจารณาละอนุญาต฿หຌปลูกสรຌางสิไง
ลวงลๅาลานๅา การกอสรຌางทีไลวงลๅาทางนๅา฿นการดูลของกรมจຌาทา ดยเมเดຌรับอนุญาตนัๅน จะป็นการ ฮบุกรุก
ทีไสาธารณะฮ อันป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ความวิตกดังกลาว ฮอยู฿นอานาจขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนฮ นืไองจากกรมจຌาทามอบอานาจ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพิจารณาละอนุญาต฿หຌ
ปลูกสรຌางสิไงลวงลๅาลานๅาลຌว
๎. นายอาภอละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมมีอานาจ฿ชຌ หรือยินยอม฿หຌบุคคลอืไน฿ชຌทีไดิน
อันป็นสาธารณสมบัติของผนดินสาหรับพลมือง฿ชຌรวมกัน วຌนตจะเดຌรับความหในชอบจากผูຌวาราชการ
จังหวัดละปฏิบัติตามประมวลกฎหมายทีไดิน กฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง ละระบียบ ทีไกระทรวงมหาดเทย
กาหนด หมายความวา ทຌองถิไนเมมีอานาจอนุญาต฿หຌผูຌ฿ด฿ชຌประยชน์฿นทีไดินสาธารณะเดຌ มีหนຌาทีไพียง ฮดูล
รักษาละคุຌมครองปງองกันฮ ทานัๅน ฉะนัๅน การอนุญาต฿หຌอกชนกอสรຌางลวงลๅาทีไสาธารณประยชน์
ดยฉพาะทางนๅา ตຌองขออนุญาตตอผูຌมีอานาจ ซึไงหากป็นทางนๅาอืไนิทีไป็นสาธารณสมบัติของผนดิน
ประภทพลมือง฿ชຌรวมกันี ผูຌอนุญาตกใคือ ฮผูຌวาราชการจังหวัดฮ หากป็น ฮมนๅาลาคลองละทีไดินริมหลงนๅา
สาธารณะทีไป็นทีไชายตลิไงทีไนๅาทวมถึงฮ กใป็นอานาจของ ฮกรมการขนสงทางนๅาละพาณิชยนาวี ิหรือกรมจຌา
ทาีฮ

- ๑๑ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๎๏
มิติทีไ ๎ การบริหารราชการพืไอปງองกันการทุจริต
๎.๏ มาตรการการ฿ชຌดุลยพินิจละ฿ชຌอานาจหนຌาทีไ ฿หຌป็นเปตามหลักการบริหารกิจการบຌานมือง
ทีไดี
๎.๏.๎ มีการกระจายอานาจการตัดสิน฿จกีไยวกับการสัไง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการทน
หรือการดานินการอืไน฿ดของผูຌมีอานาจ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
มาตรการ : มาตรการการออกคาสัไงมอบหมายของนายกทศมนตรี ปลัดทศบาล ละหัวหนຌา
สวนราชการ

ประกาศ ก.ท.จ., วิธีการบริ หารและการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
หมวด 13 วิธีการบริหารละการปฏิบัติงานของพนักงานทศบาล
ขຌอ ๎๒๎ ฿นการบริหารกิจการของทศบาล คณะทศมนตรีหรือนายกทศมนตรี฿นรูปบบคณะทศมนตรี อาจ
มอบอานาจดยทาป็นหนังสือ฿หຌนายกทศมนตรี ทศมนตรี ปลัดทศบาลหรือรองปลัดทศบาลทาการทน
คณะทศมนตรีหรือนายกทศมนตรีลຌวตกรณีเดຌ ทัๅงนีๅ ฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยทศบาล
ทศบาลทีไมีการบริหาร฿นรูปบบลือกตัๅงนายกทศมนตรีดยตรง การรักษาราชการทน หรือการปฏิบัติ
ราชการทนของนายกทศมนตรี฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยทศบาล
ขຌอ โๆใ ฿นสานักกองหรือสวนราชการทีไรียกชืไออยางอืไน มีผูຌอานวยการสานักผูຌอานวยการกอง หรือหัวหนຌา
สวนราชการทีไรียกชืไออยางอืไน คนหนึไงป็นผูຌปกครองบังคับบัญชาขຌาราชการ ละรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติ
ราชการของสานัก กอง หรือสวนราชการนัๅน
ขຌอ โๆไ ฿นการปฏิบัติงานของพนักงานทศบาลกีไยวกับการวินิจฉัยปัญหาละสัไงการ฿หຌ฿ชຌหลักการบง
อานาจละหนຌาทีไตามลักษณะของรืไองดังตอเปนีๅ
ปลัดทศบาล
ิแี รืไองทีไนายกทศมนตรีสัไงการกีไยวกับนยบายของทศบาล
ิโี รืไองทีไกฎหมายหรือระบียบขຌอบังคับระบุ฿หຌป็นอานาจหนຌาทีไของปลัดทศบาล
ิใี รืไองซึไงตกลงกันเมเดຌระหวางหนวยงานตาง โ ภาย฿ตຌบังคับบัญชา
ิไี รืไอง฿นหนຌาทีไสานักงานทศบาล

- ๑๒ ิ5ี รืไองทีไหัวหนຌาสวนราชการหในป็นปัญหาละสนอมาพืไอรับคาวินิจฉัยหรือ฿นกรณี
ิๆี พิศษอืไน฿ด
ิ็ี รืไองทีไปลัดทศบาลสัไงการดยฉพาะ
ิ่ี รืไองทีไหัวหนຌาสวนราชการตาง โ หในสมควรสนอพืไอทราบ
รองปลัดทศบาล
รืไอง฿ดทีไมีกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ระบุ฿หຌป็นอานาจหนຌาทีไปลัดทศบาล หาก
กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับนัๅนมิเดຌกาหนด฿นรืไองการมอบอานาจเวຌป็นอยางอืไน ปลัดทศบาลจะมอบอานาจ
ดยทาป็นหนังสือ฿หຌรองปลัดทศบาลปฏิบัติราชการทน฿นนามของปลัดทศบาลกใเดຌ
หัวหนຌาสวนราชการ
ิแี รืไอง฿ดทีไป็นหนຌาทีไของสวนราชการ฿ดอยูลຌว หรือซึไงจะเดຌมอบหมายกิจการ฿หม฿หຌหัวหนຌาสวนราชการ
นัๅนป็นผูຌสัไงการละรับผิดชอบดยตรง
ิโี รืไองขຌาลักษณะทีไจะตຌองสนอนายกทศมนตรี หรือปลัดทศบาล฿หຌสนอปลัดทศบาลตามลาดับ มืไอ
นายกทศมนตรีหรือปลัดทศบาลพิจารณาวินิจฉัยสัไงการประการ฿ดลຌว฿หຌหัวหนຌาสวนราชการพึงปฏิบัติตาม
คาสัไงนัๅน
ิใี การปฏิบัติงานภาย฿นสวนราชการนัๅน หัวหนຌาสวนราชการพึงอนุลมตามหลักดังกลาวขຌางตຌนตามลาดับชัๅน
ขຌอ โๆ5 ภาย฿ตຌบังคับกฎหมายวาดຌวยทศบาล การกาหนด฿หຌพนักงานทศบาลตาหนงทีไมิเดຌกาหนดเวຌ฿น
ประกาศนีๅบังคับบัญชาพนักงานทศบาล฿นสวนราชการ฿ด ฐานะ฿ด ฿หຌป็นเปตามทีไนายกทศมนตรีมอบหมาย
ดยทาป็นหนังสือ ทัๅงนีๅตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการพนักงานทศบาลกาหนด
ขຌอ โๆๆ อานาจ฿นการสัไง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดานินการอืไนทีไผูຌดารงตาหนง
฿ดจะพึงปฏิบัติหรือดานินการตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ หรือคาสัไง฿ด หรือมติของคณะรัฐมนตรี฿นรืไอง
฿ด ถຌากฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ หรือคาสัไง฿ด หรือมติของคณะรัฐมนตรี฿นรืไองนัๅน
มิเดຌกาหนดรืไองการมอบอานาจเวຌป็นอยางอืไน หรือมิเดຌหຌามรืไองการมอบอานาจเวຌผูຌดารงตาหนงนัๅนอาจ
มอบอานาจ฿หຌผูຌดารงตาหนงอืไนปฏิบัติราชการทนเดຌ ดังนีๅ
ิแี ปลัดทศบาลอาจมอบ฿หຌรองปลัดทศบาล ผูຌอานวยการสานัก ผูຌอานวยการกอง หรือหัวหนຌาสวนราชการทีไ
รียกชืไออยางอืไน

- ๑๓ ิโี ผูຌอานวยการสานัก ผูຌอานวยการกอง หรือหัวหนຌาสวนราชการทีไรียกชืไออยางอืไนอาจมอบ฿หຌพนักงาน
ทศบาล฿นกองหรือสวนราชการนัๅน
การมอบอานาจ฿หຌปฏิบัติราชการทนตาม วรรคหนึไง ิแี ละ ิโี ฿หຌทาป็นหนังสือ
ขຌอ โๆ็ มืไอมีการมอบอานาจตามขຌอ โๆๆ ดยชอบลຌว ผูຌรับมอบอานาจมีหนຌาทีไตຌองรับมอบอานาจนัๅน
ละจะมอบอานาจนัๅน฿หຌกผูຌดารงตาหนงอืไนตอเปเมเดຌ
ขຌอ โๆ่ ฿นการมอบอานาจตามขຌอ โๆๆ ิแี ละ ิโี ฿หຌผูຌมอบอานาจพิจารณาถึงการอานวยความสะดวก
กประชาชน ความรวดรใว฿นการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตาหนงของผูຌ
มอบอานาจละผูຌรับมอบอานาจตຌองปฏิบัติหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบอานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอานาจ
ดังกลาว
มืไอเดຌมอบอานาจลຌว ผูຌมอบอานาจมีหนຌาทีไกากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูຌรับมอบอานาจ ละ฿หຌมี
อานาจนะนาละกຌเขการปฏิบัติราชการของผูຌรับมอบอานาจเดຌ
ขຌอ โๆ้ ฿นกรณีทีไเมมีปลัดทศบาล หรือมีตเมสามารถปฏิบัติราชการเดຌ ฿หຌรองปลัดทศบาลป็นผูຌรักษา
ราชการทน ถຌามีรองปลัดทศบาลหลายคน ฿หຌนายกทศมนตรีตงตัๅงรองปลัดทศบาลคนหนึไงป็นผูຌรักษา
ราชการทน ถຌาเมมีผูຌดารงตาหนงรองปลัดทศบาล หรือมีตเมสามารถปฏิบัติราชการเดຌ ฿หຌนายกทศมนตรี
ตงตัๅงพนักงานทศบาล฿นทศบาลซึไงดารงตาหนงเมตไากวาผูຌอานวยการกองหรือหัวหนຌาสวนราชการทีไ
รียกชืไออยางอืไนป็นผูຌรักษาราชการทน
฿นกรณีทีไเมมีรองปลัดทศบาล หรือมีตเมสามารถปฏิบัติราชการเดຌนายกทศมนตรีจะตงตัๅงพนักงาน
ทศบาล฿นทศบาลซึไงดารงตาหนงเมตไากวาผูຌอานวยการกองหรือหัวหนຌาสวนราชการทีไรียกชืไออยางอืไนป็น
ผูຌรักษาราชการทนกใเดຌ
ขຌอ โ็เ ฿นกรณีทีไเมมีผูຌดารงตาหนงผูຌอานวยการสานัก ผูຌอานวยการกอง หรือหัวหนຌาสวนราชการทีไรียกชืไอ
อยางอืไน หรือมีตเมสามารถปฏิบัติราชการเดຌ ฿หຌนายกทศมนตรีตงตัๅงพนักงานทศบาล฿นสานัก กองหรือ
สวนราชการนัๅนคน฿ดคนหนึไงทีไหในสมควร ฿หຌป็นผูຌรักษาราชการทนเดຌ ตพืไอความหมาะสมกการ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ฿นสานัก กองหรือสวนราชการนัๅน นายกทศมนตรี
อาจจะตงตัๅงพนักงานทศบาลคน฿ดคนหนึไงซึไงดารงตาหนงเมตไากวา ผูຌอานวยการกองหรือหัวหนຌาสวน
ราชการทีไรียกชืไออยางอืไนป็นผูຌรักษาราชการทนกใเดຌ
ขຌอ โ็แ ฿หຌผูຌรักษาราชการทนมีอานาจหนຌาทีไชนดียวกับผูຌซึไงตนทน

- ๑๔ ฿นกรณีทีไมีผูຌดารงตาหนง฿ด หรือผูຌรักษาราชการทนผูຌดารงตาหนงนัๅนมอบหมายหรือมอบอานาจ฿หຌผูຌดารง
ตาหนงอืไนปฏิบัติราชการทน ฿หຌผูຌปฏิบัติราชการทนมีอานาจหนຌาทีไชนดียวกับ ผูຌซึไงมอบหมายหรือมอบ
อานาจ
฿นกรณีทีไมีกฎหมายอืไนตงตัๅง฿หຌผูຌดารงตาหนง฿ดป็นกรรมการหรือ฿หຌมีอานาจหนຌาทีไอยาง฿ด ฿หຌผูຌรักษา
ราชการทนหรือผูຌปฏิบัติราชการทน มีอานาจหนຌาทีไป็นกรรมการหรือมีอานาจหนຌาทีไชนดียวกับผูຌดารง
ตาหนงนัๅน฿นการรักษาราชการทนหรือปฏิบัติราชการทนดຌวย ลຌวตกรณี
ขຌอ โ็โ การป็นผูຌรักษาราชการทนตามทีไกาหนด฿นมาตรฐานทัไวเปนีๅ เมกระทบกระทือนอานาจ
นายกทศมนตรีซึไงป็นผูຌบังคับบัญชาทีไจะตงตัๅงพนักงานทศบาลอืไนป็นผูຌรักษาราชการทนตามอานาจหนຌาทีไ
ทีไมีอยูตามกฎหมาย
฿นกรณีทีไมีการตงตัๅงผูຌรักษาราชการทนตามวรรคหนึไง ฿หຌผูຌดารงตาหนงรอง พຌนจากความป็นผูຌรักษา
ราชการทนนับตวลาทีไผูຌเดຌรับการตงตัๅงตามวรรคหนึไงขຌารับหนຌาทีไ
ขຌอ โ็ใ ฿นกรณีทีไตาหนงพนักงานทศบาลตาหนงอืไนวางลง หรือผูຌดารงตาหนงเมสามารถปฏิบัติราชการ
เดຌ ละป็นกรณีทีไมิเดຌมีการกาหนดเวຌกีไยวกับการปฏิบัติราชการทนละการรักษาราชการทน ฿หຌ
นายกทศมนตรีมีอานาจสัไง฿หຌพนักงานทศบาลทีไหในสมควร฿หຌรักษาการ฿นตาหนงนัๅนเดຌ ดย฿หຌพิจารณาถึง
ความรูຌความสามารถ ความหมาะสมละป็นประยชน์ตอทางราชการสูงสุด สาหรับกรณีตาหนงผูຌบริหาร
สถานศึกษาวางลงหรือผูຌดารงตาหนงผูຌบริหารสถานศึกษาเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไราชการเดຌละมีการตงตัๅง
ผูຌดารงตาหนงผูຌชวยเวຌ ฿หຌผูຌดารงตาหนงผูຌชวยป็นผูຌรักษาการ฿นตาหนง ถຌามีผูຌดารงตาหนงผูຌชวยหลายคน
฿หຌนายกทศมนตรีมีอานาจตงตัๅง฿หຌผูຌดารงตาหนงผูຌชวย คนหนึไงหรือหลายคนรักษาการ฿นตาหนง
ตามลาดับเวຌป็นการลวงหนຌาเดຌ
ผูຌรักษาการ฿นตาหนงตามวรรคหนึไง ฿หຌมีอานาจหนຌาทีไตามตาหนงทีไรักษาการนัๅน ฿นกรณีทีไมีกฎหมายอืไน
กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ คาสัไงผูຌบังคับบัญชาตงตัๅง฿หຌผูຌ
ดารงตาหนงนัๅน ป็นกรรมการหรือ฿หຌมีอานาจหนຌาทีไ฿ด กใ฿หຌผูຌรักษาการ฿นตาหนงทาหนຌาทีไกรรมการหรือมี
อานาจหนຌาทีไอยางนัๅน ฿นระหวางทีไรักษาการ฿นตาหนง ลຌวตกรณี

- ๑๕ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๎๐
มิติทีไ ใ การสงสริมบทบาทละการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ใ.แ จัด฿หຌมีการผยพรขຌอมูลขาวสาร฿นชองทางทีไป็นการอานวยความสะดวกกประชาชนเดຌมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌ
ทุกขัๅนตอน
๏.ํ.๎ มีการผยพรขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน ป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการทีไ
กฎหมาย ระบียบ กฎขຌอบังคับทีไกาหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌองผยพร฿หຌประชาชนทราบละ
ตรวจสอบเดຌ
มาตรการ : มาตรการผยพรขຌอมูลขาวสารทีไสาคัญละหลากหลาย
ขัๅนตอนการดานินการ
แ. จัด฿หຌมีศูนย์ขຌอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดຌวยขຌอมูลขาวสารของทางราชการ
โ. มีการผยพรขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานทีไ อปท.ตຌองผยพร฿หຌประชาชนทราบ
- ประกาศผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซืๅอจัดจຌาง
- ปຂดผยผลการจัดซืๅอจัดจຌาง฿หຌประชาชนทราบ
- ผลการประมินการรับรูຌละขຌาถึงขຌอมูลของภาคประชาชน
ใ. มีการประกาศ ผยพรขຌอมูลกีไยวกับการปฏิบัติราชการทีไป็นประยชน์กับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน
- ผยพรขຌอมูลการ฿หຌบริการตาง โ กฎกณฑ์ ระบียบกฎหมาย ขຌอบังคับละสถานทีไ฿หຌบริการอยางชัดจน

- ๒์ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๎๑
มิติทีไ ใ การสงสริมบทบาทละการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ใ.๎ การรับฟังความคิดหใน การรับละตอบสนองรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ของประชาชน
๏.๎.ํ มีกระบวนการรับฟังความคิดหในของประชาชน ฿นการดานินกิจการตามอานาจ
หนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยฉพาะการดานินกิจการทีไจะมีผลกระทบตอความป็นอยู ละ
สุขอนามัยของประชาชน฿นทຌองถิไน
แ. ชืไอครงการ : ครงการจัดวทีประชาคม พืไอจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ.2561-2564)
ทศบาลตาบลหนองตใง อาภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
แ. หลักการละหตุผล
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิฉบับทีไ
โี พ.ศ. โ55้ ขຌอ แ่ กาหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดทาละทบทวนผนพัฒนาสีไ ป฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดเป พืไอ฿หຌการจัดทาละประสานผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ป็นเปดຌวย
ความรี ย บรຌ อ ย สามารถบู ร ณาการกั บ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าป ข องจั ง ห วั ด ละ
ตอบสนองความตຌองการของประชาชนอันจะนาเปสูการจัดทางบประมาณทีไมีประสิทธิภาพ
พืไอ฿หຌการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ.2561-2564) ของทศบาลตาบลหนองตใงป็นเปดຌวย
ความรียบรຌอย ลຌวสรใจภาย฿นระยะวลาทีไกาหนด สานักปลัดทศบาล จึงจัดทาครงการจัดวทีประชาคม
พืไอจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน สีไป ิพ.ศ.2561-2564) ของทศบาลตาบลหนองตใงขึๅน ทัๅงนีๅ พืไอปງาหมาย
สุดทຌาย คือ การพัฒนาทีไยัไงยืนทีไประชาชนมีสวนรวมละป็นจຌาของการพัฒนานัๅน นัไนอง
โ. วัตถุประสงค์
1. พืไ อ ปຂ ด อกาส฿หຌ ป ระชาชนขຌ า มามี ส ว นร ว ม฿นการพั ฒ น าทຌ อ งถิไ น ตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บຌานมืองทีไดี
โ. พืไอสงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตย฿นทຌองถิไน
3. พืไอทราบถึงปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นตาบล ตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสาร
ของราชการ
ไ. พืไอฝຄกอบรมซักซຌอมนวทางการจัดทาละประสานผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ.โ5ๆแ-โ5ๆไี
5. พืไอ฿หຌทศบาลตาบลหนองตใงมีผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ. โ5ๆแ-โ5ๆไี ป็นครืไองมือการ
บริหารงานพืไอประยชน์สุขของประชาชน สามารถกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชนเดຌตรงจุดภาย฿ตຌ
การบริหารงานงบประมาณทีไมีอยูอยางจากัด ละมีความจาป็นรงดวนทีไตຌองดานินการ

- ๒ํ -

ใ. ปງาหมาย
แ. ประชาชน จานวน 18 หมูบຌาน หมูทีไ 1 – 18 ตาบลหนองตใง
โ. ผูຌบริหารทຌองถิไน สมาชิกสภาทຌองถิไน พนักงานทศบาล ลูกจຌางประจา ละพนักงานจຌางทศบาล
ตาบลหนองตใง
ใ. คณะกรรมการพั ฒ นาฯ คณะกรรมการสนั บสนุน การจัด ท าผนพัฒ นาฯ ละคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตาบลหนองตใง
ไ. กานัน ผูຌ฿หญบຌาน ผูຌชวยผูຌ฿หญบຌาน สารวัตรกานัน ละพทย์ประจาตาบล
5. ผูຌบริหารสถานศึกษา หัวหนຌาสวนราชการ ทุกหง ฿นตาบลหนองตใง
ๆ. ภาคีการพัฒนาภาครัฐ / ภาคีการพัฒนาภาคอกชน / ภาคีการพัฒนาภาคประชาชน
7. จานวน โเเ คน
ไ. วิธีดานินการ
แ. จัดทาครงการพิจารณาอนุมัติ
โ. ตงตัๅงจຌาหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดวทีประชาคม
ใ. กาหนดวัน วลา ละสถานทีไ฿นการจัดวทีประชาคม
ไ. จຌงผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองทราบ ละประสานงานกลุมปງาหมายขຌารวมวทีประชาคม
5. จัดวทีประชาคม ฿นระดับตาบล
ๆ. รวบรวม ปัญหา ละความตຌองการของประชาชนตละหมูบຌาน
็. วิคราะห์ปัญหา ละความตຌองการของหมูบຌาน
่. จัดทารายละอียดครงการ/กิจกรรม
้. จัดทารางผนพัฒนาทຌองถิไนสีปไ 
แเ. สนอคณะกรรมการพัฒนาทศบาลตาบลหนองตใง
แแ. อนุมัติผน ละประกาศ฿ชຌผน
แโ. ติดตาม ละประมินผล
แใ. กใบรวบรวมขຌอมูล
5. ระยะวลา฿นการดานินการ
ทศบาลตาบลหนองตใง ดานินการจัดวทีประชาคม วันทีไ โๆ ตุลาคม โ55้ วลา เ้.เเ น.
6. ผูຌรับผิดชอบครงการ
งานวิคราะห์นยบายละผน สานักปลัดทศบาลตาบลหนองตใง
็. งบประมาณ
บิกจายจาก สานักปลัดทศบาล หมวดคาตอบทน ฿ชຌสอยละวัสดุ ประภท รายจายกีไยวนืไองกับ
การปฏิบัติราชการทีไเมขຌาลักษณะรายจายหมวดอืไนโ ิคา฿ชຌจายตามครงการจัดวทีประชาคมี จานวนงิน

- ๒๎ 2เุเเเ บาท ิสองหมืไนบาทถຌวนีงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ ยกป็นคา฿ชຌจาย
ดังนีๅ
แ. คาครืไองดืไม ิ10 x 200 คนี
ป็นงิน โุเเเ
บาท
2. คาวัสดุละอุปกรณ์
ป็นงิน
5เเ
บาท
ใ. คาปງายเวนิล ขนาด แ x ใ มตร
ป็นงิน
ไ5เ
บาท
คา฿ชຌจายรวมทัๅงสิๅน โุ้5เ บาท ิสองพันกຌารຌอยหຌาสิบบาทถຌวนี
่. การติดตามประมินผล
การจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป มีการติดตามละประมินผลผนพัฒนาลຌวประกาศ฿หຌประชาชน฿น
ทຌองถิไนทราบ฿นทีไปຂดผยภาย฿นสิบหຌาวัน นับตวันรายงานผลละสนอความหในดังกลาวละตຌองปຂด
ประกาศเวຌป็นระยะวลาเมนຌอยกวาสามสิบวัน ดยอยางนຌอยปละสองครัๅงภาย฿นดือนมษายน ละภาย฿น
ดือนตุลาคมของทุกป
้. ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
แ. ประชาชนเดຌขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไน ตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
2. ประชาชนมีวที฿นการสนอปัญหาความตຌองการครงการ/กิจกรรม ตามกระบวนการประชาคม
3. ป็นการหลอหลอมความตຌองการของประชาชนทีไหลากหลาย ทีไอยูบนพืๅนฐานความป็นเปเดຌละ
สามารถกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชนเดຌอยางทຌจริง
4. ทศบาลตาบลหนองตใงมีผนพั ฒ นาทຌอ งถิไ น สีไ ป พืไ อ฿ชຌป็ นนวทางสาหรับ ผูຌป ฏิบั ติ฿นการ
ดานินงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
5. ทศบาลตาบลหนองตใ งมีผนพั ฒ นาทຌ องถิไน สีไป ป็ นกรอบ฿นการจัดท างบประมาณรายจ าย
ประจาปทีไ฿กลຌคียงกับความป็นจริง

- ๒๏ -

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับทีไ ๎๒
มิติทีไ ไ การสริมสรຌางละปรับปรุงกลเก฿นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน
ไ.ํ มีการจัดวางระบบละรายงานการควบคุมภาย฿นตามทีไคณะกรรมการตรวจงินผนดิน
กาหนด
๐.ํ.๎ มีการติดตามประมินระบบควบคุมภาย฿น ดยดานินการ฿หຌมีการจัดทาผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความสีไยง ละรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น
฿หຌผูຌกากับดูล
กิจกรรม : กิจกรรมติดตามประมินผลการควบคุมภาย฿น
ขัๅนตอนการดานินกิจกรรม
ํ. จัดอบรม฿หຌความรูຌ฿หຌกับจຌาหนຌาทีไพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน
๎. ปฏิบัติงานตามผนจัดซืๅอจัดจຌาง
๏. จัดสงจຌาหนຌาทีไขຌารับการฝຄกอบรมกีไยวกับการจัดการฟງมอกสารรวมทัๅงกระบวนการทาลาย
อกสาร
๐. จัดทาครงการ 5 ส. พืไอ฿หຌมีการสะสาง ละทาความสะอาดสานักงานรวมทัๅงจัดวางครืไองมือ
ครืไอง฿ชຌสานักงาน฿หຌป็นระบียบรียบรຌอยป็นสัดสวนละสะดวก฿นการหยิบ฿ชຌ รวมทัๅงสรຌางจิตสานึก฿หຌกับ
จຌาหนຌาทีไดຌวย
๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากาลัง฿หຌหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจทีไปฏิบัติจริง
๒. สงสริมขวัญละกาลัง฿จจากการประมินผลการปฏิบัติงานทัๅงดຌานประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผลของงาน
๓. สงสริมกระบวนการสรຌางวัฒนธรรมองค์กรภาย฿นรวมกันพืไอสรຌางความขຌา฿จอันดีตอกัน
๔. ประชุมชีๅจงผานกิจกรรมทีไลงพืๅนทีไ฿หຌประชาชนตระหนักหในความสาคัญของการมีสวนรวม฿น
การวางผนพัฒนาทຌองถิไน
๕. ฿หຌตละหมูบຌานกาหนดกฎ/ขຌอบังคับ฿หຌประชาชนขຌารวมอยางนຌอยครัวรือนละ ํ คน หากเม
ขຌารวมจะกิดผลสียอยางเรบຌางหรือมีบทกาหนดทษอยางเรบຌาง
ํ์. สรຌางความขຌา฿จ฿หຌกับประชาชน฿หຌกิดจิตสานึกละขຌา฿จบทบาทขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน
ํํ. มีการ฿หຌบริการ฿นการจัดกใบภาษีบบนอกสถานทีไ
ํ๎. มีหนังสือจຌงติดตามทวงถาม฿หຌมาชาระภาษี

- ๒๐ ํ๏. ปลูกจิตสานึกจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีความรับผิดชอบละอุทิศตนพืไอประยชน์ของทางราชการมากขึๅน
ํ๐. มืไอกิดปัญหาหนຌางาน฿หຌผูຌควบคุมงานมีอานาจพิจารณาตัดสิน฿จตามความหมาะสมละจຌง
ประธานตรวจงานจຌางทราบดยรใว
ํ๑. กาชับ฿หຌจຌาหนຌาทีไควบคุมงานกอสรຌางอยาง ฿กลຌชิด ละจดบันทึก
ํ๒. จัดทาขຌอมูลครงสรຌางพืๅนฐาน ฿หຌป็นปัจจุบันอยูสมอ ทุกครัๅงทีไมีครงการกอสรຌาง฿หม หรือ
งานดຌานอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง
ํ๓. จัดกใบทัๅง฿นรูปบบของระบบฐานขຌอมูลคอมพิวตอร์ ละฟງมอกสาร พืไอปງองกันขຌอมูล
สูญหาย
ํ๔. จຌง฿หຌบุคลากรทีไปฏิบัติงาน฿นศูนย์พัฒนาดใกลใกทุกศูนย์ ดานินการจัดทาผนการจัด
ประสบการณ์ละกิจกรรมการรียนการสอน฿หຌป็นปัจจุบันละรายงานผลการดานินงาน฿หຌ กองการศึกษา
ทราบป็นประจา
ํ๕. จัดทาคาสัไงบงงานละมอบหมายงาน฿หຌมีผูຌรับผิดชอบงานธุรการอยางชัดจน ดยมีจຌาภาพ
฿นการรับผิดชอบมืไอกิดขຌอผิดพลาดขึๅน
2์. ปรับปรุงคาสัไงบงงานพืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบสารวจละรายงานขຌอมูลกีไยวกับดใก
ละยาวชน฿นขตทศบาล
๎ํ. ประสานงานกับชุมชน สถานศึกษา ละหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองพืไอประชุม หาวิธีการกຌเข
ปัญหาดใกละยาวชน
๎๎. ประสานงานกับผูຌนาชุมชน / คณะกรรมการชุมชนพืไอจຌง฿หຌทศบาลทราบการปลีไยนปลง
฿นชุมชนของตนอง
๎๏. จຌงประสานครือขายชุมชนทีไมีการสียชีวิตพืไอความรวดรใว฿นการขอปลีไยนปลงประสาน
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการกาหนดขัๅนตอนวิธีการ฿หຌความชวยหลือ รวมถึงชีๅจงประชาชน฿หຌขຌา฿จขัๅนตอน
การปฏิบัติรวมกันดยการประชาคมผานชุมชนละนาสนอผลการประชุมตอทศบาลตาบลพืไอความป็น
ธรรม฿นการคัดลือก
๎๐. ประชุมชีๅจง฿หຌผูຌนาชุมชนรับทราบปัญหาละจຌง฿หຌดานินการ฿หຌทันตอวลาพืไอเม฿หຌสีย
สิทธิของรายอืไน
2๑. สรຌางความรวมมือ ละความขຌา฿จระหวางชุมชน ละหนวยงานพืไอรวมกันพัฒนากลุม
อาชีพ฿นชุมชน฿หຌป็นรูปธรรม พืไอ฿หຌสามารถสนับสนุนงบประมาณเดຌอยางป็นเปตามงืไอนเขทีไถูกตຌอง ทัๅงนีๅ
ดยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละอกชนรวมกันสรຌางความรูຌสึกถึงการ
ป็นจຌาของอยางทຌจริง฿หຌกับสมาชิก฿นกลุม ดยการพัฒนาตามนวคิดของกลุมป็นหลัก เม฿ชຌการสัไงการ
หรือชีๅนวทาง฿นลักษณะสัไง฿หຌทา

- ๒๑ ๎๒. การรณรงค์ กระตุຌน฿หຌประชาชนตระหนักละหันมารวมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม ชน การทาปุ๋ยจากซากพืชผลทางการกษตรทน การผาทิๅง การ฿ชຌพลังงานทดทน การทากຍส
ชีวภาพ฿ชຌ฿นครัวรือนพืไอประหยัดพลังงาน ลดตຌนทุนละคา฿ชຌจายของครัวรือน ฯ

ภาคผนวก

