
 
 
 

 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖-๒๕๗๐ 
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ประกาศเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

.......................................................................... 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะ
ยั่งยืนเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายเปนการพัฒนา
ประเทศให ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียงอยาตอเนือง สังคมเปนธรรมฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยจะมีการยกระดับศักยภาพขอประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ในประเด็นท่ี (๒๑)
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน
หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ในการ
จัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืน โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนในทองถ่ินตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรมเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงได
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันแลปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

..................................... 
(นางรจนา   แสนอวน) 

นายกเทศมนตรีตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 



คํานํา 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะ
ยั่งยืนเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายเปนการพัฒนา
ประเทศให ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียงอยาตอเนือง สังคมเปนธรรมฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยจะมีการยกระดับศักยภาพขอประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ในประเด็นท่ี (๒๑)
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน
หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ในการ
จัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืน โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนในทองถ่ินตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรมเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงได
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันแลปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยตอไป 
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สารบัญ 
 

เรื่อง           หนา 
คํานํา             ๑  
สารบัญ 
สวนท่ี ๑ บทนํา             ๒  
องคประกอบ ประกอบดวย            
 ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ๒. หลักการและเหตุผล 
 ๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 ๔. เปาหมาย 
 ๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 
สวนท่ี ๒ แผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริต        ๖ 
องคประกอบ ประกอบดวย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ ๕ ป 
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)แยกตามมิติ 
สวนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ        ๑๔ 
องคประกอบ  ประกอบดวย 
 มิติท่ี ๑ การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
 มิติท่ี ๒ การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
 มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน 
 มิติท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะ
ยั่งยืนเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายเปนการพัฒนา
ประเทศให ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียงอยาตอเนือง สังคมเปนธรรมฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยจะมีการยกระดับศักยภาพขอประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ในประเด็นท่ี (๒๑)
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบกําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruuption 
Perception Index – CPI)อยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน)เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงาน
ท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด(รอยละ ๑๐๐)ตองไดคะแนน ๙๐ คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที ๒(พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๗๗๐)ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป ๒๕๗๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruuption 
Perception Index – CPI)อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๗ คะแนน และหนวยงานท่ีเขา
รวมการประเมิน ITA ท้ังหมด(รอยละ๑๐๐)ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไปองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ
(Transparenc International –TI)เผยแพรผลคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruuption Perception Index – 
CPI)ประจําป ๒๕๖๓ ผลปรากฏวาประเทศไทยได ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซงไมเปลี่ยนแปลง
จากป ๒๕๖๒ แตในสวนของอันดับไดปรับตัวลดลงเปนลําดับท่ี ๑๐๔ จากอันดับ ๑๐๑ ยอมสะทอนใหไดเห็นวา
ประเทศไทยยังตอแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน 

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติปจจุบัน มี
องคประกอบ จํานวน ๗,๘๕๐ แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสู
ทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินถือเปนกลไกสําคัญ ในการพัฒนาทอถ่ินซ่ึง
นําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนา
ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตอใหความเปนอิสระ
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของตนเองเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 
และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําได เทาท่ีจําเปนตามกรอบ
กฎหมายกําหนดและตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ไดเล็งเห็นความสําคัญและรวมแสดเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตั้งแตชวง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความ
โปรงใส มีความเข็มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน อันเปนการยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ดวย 

/...การสราง 
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การสรางกลไกในการปองกันการทุจริตข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยไดมีกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ให
มีความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับท่ีเก่ียวของ ดังนี้ แผนระดับท่ี ๑ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับท่ี ๒ สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 
๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในสวนยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความม่ันคงแหงชาติ ในสวนเปาหมายทีใหหนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริตและประชาชนไม
เพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดคือ คาดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruuption Perception 
Index – CPI)ขอประเทศไทย และระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต และแผนระดับที ๓ ท่ี
เก่ียวของ คือ แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองค
ปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแผนแมบทฯท่ีกําหนดไววาในป 
พ.ศ. ๒๕๗๐ หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด(รอยละ๑๐๐)ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป รวมท้ัง
ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruuption Perception Index – CPI)อยูในอันดับ ๑ใน ๔๓ 
และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๗ คะแนน 
๑. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร  
 ๑.๑ การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสียง ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
(Likehood)ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)และระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk)โดยคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง(Likehood)ระดับความรน
แรงของผลกระทบ(Impact)ไว ๕ ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สู และสูงมาก 
 หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็น ระดบัคะแนน 
๑=นอยมาก ๒=นอย ๓=ปานกลาง ๔=สูง ๕=สูงมาก 

โอกาสทีจะเกิดความเสียง(Likehood) 
ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

๕ป/ครั้ง ๒-๓ ป/ครั้ง ๑ ป/ครั้ง ๑-๖ เดือน/ครั้งไม
เกิน ๕ ครั้ง/ป 

๑ เดือน/ครั้ง 
หรือมากกวา 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ ๑     
ความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) 
มูลคาความเสี่ยหาย ๐–๕๐บาท ๕๐๐-

๑,๐๐๐บาท 
๑,๐๐๐-
๒,๐๐๐บาท 

๒,๐๐๐-๕,๐๐๐
บาท 

๕,๐๐๐ บาท 
ข้ึนไป 

ผลกระทบตอภาพลักษณการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

     

 ๑.๒ เกณฑระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)สวนระดับของความเสี่ยง(Degree of 
Risk)จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรโดยได 

/...กําหนด 
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กําหนดไว ๔ ระดับ ไดแก ต่ํา ปานกลาง สูง สูมาก 

โอกาส(Likehood) ผลกระทบ(Impact) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕      
๔      
๓      
๒      
๑ ๑     

* หมายเหตุ  ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ๑ = ต่ํา/๒ = กลาง/๓ = สูง/ ๔ = สูงมาก 
ตารางท่ี ๑ ประเด็นความเสี่ยงดานการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงทุจริต 
ลําดับ

ท่ี 
ข้ันตอนการดําเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)(LxI) 

(Likehood) (Impact) (RiskScore)(LxI) 
๑ ๑.การจดมิเตอรไฟฟา

ตลาดประจําเดือน 
การยักยอกจัดเก็บเงินคา
ไฟฟา 

๑ ๑ ๑ 

๒ ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบ
แจงหนี้ 

    

ตารางท่ี ๒ ประเด็นความเสี่ยงดานการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงการทุจริต 

ลําดับท่ี ข้ันตอนการดําเนินงานประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
- - - 

   
   
* หมายเหตุ  เนื่องดวยระดับความเสี่ยงการทุจริต ต่ํา จึงไมตองจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม
เฉพาะข้ันตอนของการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก/สูง/ปานกลาง/ตามตารางท่ี ๑ 
๒. หลักการและเหตุผล(สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
 ปจจุบันปญหาหารทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวา
จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกร
ท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงได
สงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลให
ภาพลักษณขอประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลอกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชั่น(Corruuption Perception Index – CPI)ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัด
โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ(Transparenc International –TI)ผลคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
ประจําป ๒๕๖๓ ผลปรากฏวาประเทศไทยได ๓๖ คะแนนจากคะแนนเต็ม๑๐๐ คะแนน ซ่ึงไมเปลี่ยนแปลงจากป 
๒๕๖๒ แตในสวนอันดับไดปรับตัวลงเปนลําดับท่ี ๑๐๔ จากอันดับ ๑๐๑ยอมสะทอนใหเห็นไดวายังตองแกไขปญหา 

/...การทุจริต 
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การทุจริตอยางเรงดวน 
 โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ปจจุบันมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๗,๘๕๐ แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใต
โครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักใน
การจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนขอประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ังท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการทุจริตนําเงิน
งบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินขอตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)นําไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ 
ใหมีความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ดังนี้ แผนระดับท่ี ๑  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับท่ี ๒  สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 
๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในสวนยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความม่ันคงแหงชาติ แผนระดับท่ี ๓ แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลัก
ธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนการปองกันการทุจริต 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแผนแมบทฯท่ี
กําหนดไววาในป พ.ศ. ๒๕๗๐ หนวยงานท่ีเขารวมประเมิน ITA ท้ังหมด(รอยละ๑๐๐)ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนน 
ข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruuption Perception Index – CPI)อยูใน
อันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือคะแนนไมต่ํากวา ๕๗ คะแนน 
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 ๑. เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร 
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 ๒. เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ(Integrity 
and Transparency Assessment:ITA) 
 ๓. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
๔. เปาหมาย 
 ๑. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทอ
ถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
 ๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ 

/...๓ โครงการ 



- ๕ – 
 

 ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ และการควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทอถ่ิน 
 ๔. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 ๑. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทอถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน
การทุจริต(Anti-Corruption)จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทานและชีวิตประจําวัน 
 ๒. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี(Good 
Governance)มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 ๓. ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเข็มแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทอถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเข็มแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๕. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด(รอยละ๑๐๐)ตองไดคะแนน 
๘๕ คะแนน ข้ึนไปรวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruuption Perception Index – 
CPI)อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๗ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป๒๕๖๖ ป๒๕๖๗ ป๒๕๖๘ ป๒๕๖๙ ป๒๕๗๐ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑.การสราง
วัฒนธรรม
การทุจริต 

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน
และฝายประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๑.๑.๑เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและ
การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
(๑)โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหาร
ทองถ่ิน 
(๒)โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรู
ดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
(๓)มาตรการ สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนิคม
สรางตนเองลําโดมนอย 
๑.๑.๒เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการยึดมั่นผลประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน ท่ีจะไมกระทําการอันเปน
การ ขัด กันแห งผลประโยชนหรื อการมี
ผลประโยชนทับซอน 
(๔)โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
(๕)โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

      



- ๗ – 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป๒๕๖๖ ป๒๕๖๗ ป๒๕๖๘ ป๒๕๖๙ ป๒๕๗๐ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  (๖)มาตรการ สงเสริมองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต 
๑.๑.๓ เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจริตและการตอตานการทุจริต 
(๗)โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
(๘ ) กิจกรรมส ง เสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตําบลนิคมฯ 

      

 ๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

๑.๒.๑เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
(๙)โครงการรณรงคปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(๑๐)กิจกรรมมอบรางวัล พอ – แมดีเดน 

      

 ๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แกเด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในความซื่อสัตยสุจริตและการตอตานการ
ทุจริต 
(๑๑)โครงการคุณธรรมสายใยในครอบครัว 
(๑๒)กิจกรรมเลานิทานคุณธรรมสอนใจของ
ศูนยเด็กเล็กตําบลนิคมฯ 

      

 รวม ๑๒ โครงการ       
๒.การบริหาร
ราชการดวย
ความโปรงใส 

๒.๑ การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑.๑ การเปดเผยขอมลูการบริหารงานและ
การดําเนินงาน 
(๑ )มาตรการปรับปรุ งและพัฒนาขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
๒.๑.๒ โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการ 

      



 
- ๘ - 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป๒๕๖๖ ป๒๕๖๗ ป๒๕๖๘ ป๒๕๖๙ ป๒๕๗๐ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๒.๑.๓ การเปดเผยขอมลูและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
(๓) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆของเทศบาลตําบลนิคมฯ 

      

 ๒.๒มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความ
โปรงใส 

๒.๒.๑ การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติ
หนาท่ีและบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
(๔)มาตรการการแสดงเจตนารมณในการนํา
หลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผู
บริหารงานของผูบริหารของเทศบาลตําบล
นิคมฯ ดวยการจัดทําแผนการปองกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
๒.๒.๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน 
(๕) มาตรการ NO Gift Poticy 
(๖) กิจกรรมการสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
(๗) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
(๘) กิจกรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
(๙) การพัฒนาแผนและการจัดหาพัสดุ 
(๑๐) โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการของเทศบาลตาํบล
นิคมฯ 

      



 
- ๙ - 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป๒๕๖๖ ป๒๕๖๗ ป๒๕๖๘ ป๒๕๖๙ ป๒๕๗๐ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  (๑๑)กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอ

ราชการ 
๒.๒.๓ การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต 
(๑๒) มาตรการการจดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส 

      

 ๒.๓ มาตรการลดการใชดลุยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน 

๒.๓.๑ จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมใชดุลยพินิจ
ดวยความสุจริตภายใตหลักธรรมาภิบาล 
(๑๓) มาตรการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๓.๒ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอน/คูมือการ
ปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการ
เก่ียวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทํา
การและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
เทศบาลตําบลนิคมฯ 
(๑๔) มาตรการจัดทําคูมือประชาชนผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
(๑๕) จัดทํามาตรการการใหบริการประชาชน 
(๑๖) มาตรการมอบหมายของเทศบาลตําบล
นิคมฯ 

      



 
- ๑๐ - 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป๒๕๖๖ ป๒๕๖๗ ป๒๕๖๘ ป๒๕๖๙ ป๒๕๗๐ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  (๑๗) มาตรการการกระจายอํานาจของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

      

 รวม จํานวน  ๑๗ โครงการ       
๓.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

๓.๑ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย 

๓ . ๑ . ๑  ก า รมี ส ว น ร ว ม ใน ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 
(๑) โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๓.๑.๒ การมีสวนรวมตรวจสอบและการ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
(๒) กิจกรรมการติดตอและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

     

 รวม จํานวน  ๒  โครงการ       
 ๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเรื่ องรอง เรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในการดําเนินการ ตามอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตําบลนิคมฯโดยเฉพาะ
การดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความ
เปนอยูและสุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถ่ินโครงการสงเสริมและสนับสนุนจัดทํา
เวทีประชาคม การจัดทําแผนชุมชนและการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๓.๒.๒ มีระบบและชองทางใหประชาชนใน
ทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชอง 

      

 



- ๑๑ - 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป๒๕๖๖ ป๒๕๖๗ ป๒๕๖๘ ป๒๕๖๙ ป๒๕๗๐ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ทางท่ีหลากหลาย 
๓.๒.๓ มีการรายงานหรือแจงเปนลาย
ลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา
และผลการดํ า เ นินการ เ ก่ี ย ว กับ เ รื อ ง
รองเรียน/รองทุกข 
(๓) มาตรการเผยแพรขอมูล ท่ีสําคัญท่ี
หลากหลาย 
(๔) มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียน 
(๕) มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการ
เรื่องรองเรียน 
(๖) มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ
ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(๗) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

      

 ๓.๓ การเสริมสรางการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

๓.๓.๑ สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/
องคกรชุมชนในการปองกันตรวจสอบและ
ตอตานการทุจริต 
(๘) มาตรการแตตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๓.๓.๒  สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน
มีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริตของ
เทศบาลตําบลนิคมฯ 

      

 



- ๑๒ - 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป๒๕๖๖ ป๒๕๖๗ ป๒๕๖๘ ป๒๕๖๙ ป๒๕๗๐ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๓.๓.๓ บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 
( ๑ ๐ )  ม า ต ร ก า ร ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน
เมือท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมฯ 

      

 รวม จํานวน  ๑๐ โครงการ       
๔. การยก 
ระดับกลไกใน
การตรวจสอบ
การดําเนิน 
งานของเทศ 
บ า ล ตํ า บ ล
นิคมฯ 

๔.๑ มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทํา
ระบบตรวจสอบภายใน 
(๑) กิจกรรมการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป 
๔.๑.๒ มีการจัดทําและรายงานการจัดทํา
ระบบควบคุมภายใน 
(๒) กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
๔.๑.๓ มีการจัดใหมีกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยการทุจริต 
(๓) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมฯ 

      

 ๔.๒ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

๔.๒ .๑ สง เสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจ
การปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 

      

 
- ๑๓ - 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป๒๕๖๖ ป๒๕๖๗ ป๒๕๖๘ ป๒๕๖๙ ป๒๕๗๐ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  (๔) โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ 
กฎหมายทอถ่ิน แกผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
๔.๒.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหารตามกระบวนการและวิธีท่ี
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนดไว
โดยไมฝกใฝฝายใด 
(๕) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

      

 ๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ๔.๓.๑ มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอ
เรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลนิคมฯ 
(๖) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตของ
เทศบาลตําบลนิคมฯ 
๔.๓.๒ จัดใหมีระบบและชองทางการรับ
เรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยสําหรับผูรองเรียน 
(๗) มาตรการใหมีระบบและชองทางการ
รับเรื่อรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
เทศบาลตําบลนิคมฯ 

      

 รวม จํานวน  ๗  โครงการ       



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 
มิติท่ี ๑ การสรางสังคมวัฒนธรรมสุจริต 
 ๑.๑ การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ินและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๑.๑.๑ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

รายละเอียดโครงการกิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรูตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆม่ีบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี 
การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ 
ประสบการณหรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่งเง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆท่ีมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลหรือเพ่ิมเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ินกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบตางๆกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและทําใหการแกไข
ปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
รวมท้ังเปนการเพ่ิมพูนความรูความเขาใจตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
ความรูตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือใหบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวของในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและการบริหารราชการ 
 ๓) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับใน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
๔. เปาหมาย 
 บุคลากร พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทอถ่ินตําบลนิคมสราตนเอง
ลําโดมนอย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเอลําโดมนอย  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ. 
  ๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 



- ๒ – 
๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๘. งบประมาณท่ีใช 
 - ไมมีงบประมาณ – 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร สมาชิกสภาทอถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ิน ไมนอยกวา ๒ ครั้งตอป 
 ๒) บุคลากร สมาชิดสภาทอถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐(ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยมีการบริหารานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยาเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสีย(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี ๒ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสันพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ กับการปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากร ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําเปนตองดําเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกภา
ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือใหการบริหารงาน
และปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรมไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนตอประชาชน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ
ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรูเก่ียวกับ
กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 ๓) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
๔. เปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน พนักงานจางเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
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๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหาร 
 ๒. มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของเพ่ือวาแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กํานัน ผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน 
 ๔. ดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดําเนินงานตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 - ไมมีงบประมาณ – 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐.  ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร ผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซดสื่อสัคมออนไลนบอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาวอยาง
นอย ๕ ชองทางและไมนอยกวา ๔ ครั้ง(เผยแพรประชาสัมพันธรายไตรมาส 
 ๒) บุคลากร ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาท่ีและการบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล
 ผลลัพธ 
 องคกรปกครองสวนทอถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพชองประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย(สํารวจโดย
ใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี ๓ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม   
                     นอย” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคลากรในประเทศนั้นๆใหเปนคนดีซ่ึงมีความเก่ียวของ
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีขอรัฐ”ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตยสุจริต ตองดูแล จัดการ ตัดสินใจเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรขอชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ สิหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตร และยุทธศาสตรท่ี ๔การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพ่ือเปน
ตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
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 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มี
คุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิจสวนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 ๒. เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการ
เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชนและ
ประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
 ๓. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ในการเสริมสราง
คุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาล 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน ๓ แนวทางคือ 
 ๑. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบรหิาร ปลัดเทศบาล บรรยายใหความรู
แกพนักงานเจาหนาท่ี 
 ๒. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรักสามัคคี เสียสละ ชวยเหลือแบงปนและเห็นคุณคา
ของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแก
พระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาสเปนตน 
 ๓. การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน 
๗ ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๘. งบประมาณในการดําเนินการ 
 - ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 
 ๒. พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน
การสราสังคมแหคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจัดการใหและเสียสละเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม 
 ๓. สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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๑.๒ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนท่ีจะไมทํา
การอันเปนการขัดกันแงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที ๔ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวขอจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนา 
หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอเนื่องกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา
ความผิด ทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ(ประโยชนของสวนรวม)แตกลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนหรือพวกพอง 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 ๒) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการ และเจาหนาท่ีของเทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๓) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่อความซ่ือสัตยสุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
๔. กลุมเปาหมาย 
 พนักงานเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนของตําแหนงๆ 
 ๒) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปอกันผลประโยชนทับซอน และจัดทําราง
คูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๓) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอนากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุแนวทาการ
ดําเนินการเพ่ือปอกันผลประโยชนทับซอน 
 ๔)ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปอกันผลประโยชนทับซอนตามขอเสนอแนะ ท่ีได
จากเวทีรับฟงความคิดเห็น และจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๕) จัดประชุมเพ่ือใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรของหนวยงาน 
 ๖) เผยแพรคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือปอกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงานและ
สาธารณะชนใหรับทราบ 
 ๗)รายงานผลการดําเนินงาน 
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) 
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๗. งบประมาณในการดําเนินงาน 
 - ไมมีงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ – 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. พนักงานของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
รอยละ ๘๐ ของจํานวนพนักงาน(สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 
 ๒. มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน ๑ ชุด 
 ๓. มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย ๒ ชองทาง เชน 
ทางเว็บไซดหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธ หนังสือเวียนเปนตน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีความประพฤติปฏิบัติงานยึดม่ันประโยชนสวนรวม ไม
มีผลประโยชนทับซอน(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๕ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของเทศบาลเพ่ือเสริมสราง    
                     วัฒนธรรมองคกรสุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาทีความ 
รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกรอยาง
ยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสราง
จิตสํานึกใหบุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนตัวอยางทีดีของสังคม 
ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรูความเขาใจเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดใหเห็นถึงการมีจิตสํานึก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกรอยางยั่งยืน 
จึงไดกําหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีของเทศบาลนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 ๒) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงาน
อยางซ่ือสัตยสุจริต 
๔. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ี/บุคลากรของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
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 ๓. กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 
 ๔. ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ 
 ๕. ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 ๖. รายงานผลการดําเนินการ 
 ๗. เผยแพรการดําเนินโครงการผานเว็บไซดของหนวยงาน 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
 - ไมมีงบประมาณท่ีใชดําเนินการ – 
๘. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. มีการจัดอบรม จํานวน ๑ ครั้ง 
 ๒. บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรม มาปรับใชในการดําเนินชีวินและการปฏิบัติงาน กอใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรสุจริตในหนวยงาน สํารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล  
  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  ๖ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคกรความรูดานการตอตานการทุจริต 
๒. หลักการและวัตถุประสงค 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)ประเด็นท่ี (๒๑)การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสรางวัฒนธรรม
สุจริต สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีขอรัฐใหมีความสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไป
ในทางทุจริต 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงไดกําหนดดําเนินการจัดทําประกาศดานการตอตาน
การทุจริตข้ึน เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย รวมตอตานการทุจริต อันจะนําไปสูการ
เปนองคกรท่ีปลอดการทุจริตในท่ีสุด 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือประกาศการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาทอถ่ิน ขาราชการฝายประจํา
ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานจางท่ัวไป 
 ๒) เพ่ือประกาศการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาทอถ่ิน ขาราชการฝายประจํา
ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานจางท่ัวไปเฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 
๔. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ีบุ คลากรของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
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๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. มอบหมายานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม 
 ๓. กําหนดรูปแบบ การจัดทําประกาศ 
 ๔. รายานผลการดําเนินการ 
 ๕. เผยแพรการดําเนินโครงการผานเว็บไซดของหนวยงาน 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 ไมมีงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเอลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต 
๑. มีการจัดอบรม จํานวน ๑ ครั้ง 
๒. บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ 
บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรม มาปรับใชในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน กอใหเกิดวัฒนธรรม

องคกรสุจริตในหนวยงาน สํารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๗ 

๑. ชื่อโครงการ : สงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรืการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี(Good Govermance)เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกไข
ปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนปนทอน
ความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
อยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวน ในสังคมไทยตางเห็น
พองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชั่นนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้นตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช
กับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเข็มงวดจริงจัง พรอม
ท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคุมกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทาง
ท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม 
ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   และการมีสวนรวมของ
ประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรปูการบริหารการ 



- ๙ - 
ปกครองขอหนวยงาน องคกรตางๆของภาครัฐ จึงนับวาเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตามสําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายใน
องคประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวยหลัก๕วามชอบธรรม(Legitimacy)หลักความโปรงใส
(Tranperency)หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได(Accountabitity)หลักความมีประสิทธิภาพ(Efficiency)และ
หลักการมีสวนรวม(Participation)ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลหลานั้นมาใช
เปนเครื่องมือ กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรือองคกรใดๆจะตองคํานึงถึงกรอบ
เปาหมายวัตถุประสงคแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงาน องคกรสามารถปฏิบัติเพ่ือสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เทศบาลตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงไดจัดทําโครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูบริหารทอถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 ๒. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ(Anti Corruption) 
 ๓. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและดําเนินชีวิตได 
 ๔. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินบุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตในการทานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานหับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดทํากําหนดการและขอการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 - ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ๑. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 
 



- ๑๐ - 
 ๒. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ((Anti Corruption) 
 ๓. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 ๔. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๘ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆแลวยอมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไร
อุดมการณไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนา
ไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลว ยอมมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม ลุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปน
ตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบต้ังใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มี
ความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการ หรือรักษา
ผลประโยชนขอประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามาก
ยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตอง 
 ๓. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอ
ผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 
 ๔. เพ่ือใหสถาบันทาศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต ใหแก
บุคลากรของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๔ กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ/พนักงานจางเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาระหวางเดือนมกราคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๗๐ 
๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 



- ๑๑ – 
 ๑. ติดตอประสานงานและขอความรวมมือไปยังวัด 

๒. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
๓. จัดทํารายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตรการจัดอบรม 
๔. เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณา ปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิด

ความเหมาะสม 
๕. ประสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการ 
๖. วัดและประเมินผลโครงการ 

๘ งบประมาณ 
 - ไมใชงบประมาณ – 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 ๒. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทาพระพุทธศาสนาใชในการปฏิบัติงานแลพะการดําเนิน
ชีวิตไดอยาแทจริง 
 ๓. ปลูกจิตสํานกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกรตอ
การทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการแลละตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
๑.๒.๑ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี ๑๐ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบรางวัลพอ – แมดีเดน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวาคมของทุกป เปนวันพอแหงชาติและในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกป เปนวันแม
แหงชาติ ซ่ึงกองการศึกษาตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแม
แหงชาติเปนประจําทุกปติดตอกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการพระองคทรงเปนพอ
และแมของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิได และเปนการเผยแพรพระคุณ
ของพอและแมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๕๐
(๗) กําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูอายุ และผูพิการ ประกอบเทศบาลมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหชาติ การบริหาร
ราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนท่ี
ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความ
ชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 
 



- ๑๒ - 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จงไดจัดกิจกรรมวันพอแหชาติและวันแมแหงชาติ คือ 
การคัดเลือกพอและแมดีเดน เพ่ือมอบใบประกาศเกียรติคุณฯเปนการสรางแบบฉบับท่ีดีใหปรากฏแกสาธารณชน 
และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของพอและแม ท่ีสําคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือยกยองเชิดชูพอ แม ผูมีความซ่ือสัตย ตั้งม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. เพ่ือใหพอ แมท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
๔. กลุมเปาหมาย 
 จัดพิธีมอบใยประกาศเกียรติคุณแกพอแม ปละ ๑ ครั้ง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก
ใหเปนพอ แมดีเดนประจําปเพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
 ๒. แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตน 
เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 ๓. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อ 
 ๔. คณะกรรมการฯเสนอชื่อพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหาร
ทราบละเห็นชอบ 
 ๕. ดําเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณตามระเบียบฯในวันสําคัญท่ีตรงกับวันพอแหงชาติ และ
วันแมแหงชาติ จํานวน ๒ ครั้ง/ป 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 - ไมใชงบประมาณ – 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลผลิต 
 - มีพอ แม ดีเดนท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ ๘๐ ขอจํานวนกลุมเปาหมาย 
 ผลลัพธ 
 - พอแม ดีเดนท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี 
 - พอแมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา 
                     โดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 



- ๑๓ - 
 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมขอคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยม
ในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๑๔)พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๗) 
กําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูอายุ และผูพิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมือง
พัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตน ดังนี้(๙)จัดการศึกษา(๑๐)การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 
๓)พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสิต
ปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 
๒๕ กําหนดใหรัฐตอสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ
สรางภูมิกันทางสังคมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)ข้ึน 
เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปน
พลเมืองดีท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกให
เด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอ
ตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึก เพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มี
ความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆและพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 ๒. เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 ๓. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือประโยชนื
สวนรวม 
๔. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรูสามารถแยกแยะผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับมา
ปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๓. ดําเนินการตามโครงการ 
 ๔. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
๖. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 



- ๑๔ - 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทสบาลตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลคาดวาจะไดรับ 
 ๑. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 ๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเลานิทานคุณธรรมสอนใจของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒ หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนภารกิจหนาท่ีสําคัญสวนหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตองจัดกิจกรรม 
สนับสนุนสงเสริม ใหการดําเนินการเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ การ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสําคัญอยายิ่งตอการวางรากฐานของการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพสมบูรณท้ังทาง
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา  มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 ในปจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีแนวโนมพัฒนาการลาชาในดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม สติปญญา และจริยธรรม ปจจัยสภาพแวดลอมและการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม สามารถปรับลักษณะการ
พัฒนา และเมประสิทธิภาพการทํางานของสมองมนุษยได การพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนชวงเวลาท่ีสําคัญและจําเปน
ท่ีสุดในการพัฒนาสมออยางตอเนื่องเปนลําดับข้ัน การจัดกิจกรรม การเรียนรูใหเด็กพัฒนาทุกดานอยางครบองครวม 
และเจริญเติบโตอยางเต็มศักยภาพนั้นตอจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดพัฒนาการแตละดานไปพรอมๆกัน การจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยเปนแนวทางของสังคมในการเตรียมความพรอมใหเด็กปฐมวัย
อยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมท้ังการพัฒนารางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
สติปญญาและทางสังคมของเด็กอันนาจะนําไปสูการสรางวินัยและวัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางมีความสุขและเปน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสําคัญในการสรางคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม เปนการพัฒนามนุษยท่ียั่งยืนและ
ปองกันปญหาสังคมในระยะยาว 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ไดตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท่ีมุงเนนในการเตรียมความพรอมใหเด็กตามธรรมชาติ พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและสอดคลองกับมาตรการศึกษาปฐมวัย จึงไดจัดกิจกรรมการเลานิทานคุณธรรมสอนใจขอศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาเด็กให
เติบโตมีการพัฒนาทุกดานอยางสมดุล  เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลเปนคนดี คน
เกงและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีดีของเด็กในอนาคต 
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๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 ๒. เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 ๓. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
๔. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับ
มาปรับใชกับตนเอและสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๑. ครูเปนผูดําเนินการเลานิทานคุณธรรมสอนใจกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย 
 ๒. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
๖. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 ๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกทุกรูปแบบ 
 
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
 ๒.๑. การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๒.๑.๑ การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยพัฒนาขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางใน
การไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆของหนวยงานของรัฐ เปนสิ่งจําเปนเพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถ  
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แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลนิคม
สรางตนเองลําโดมนอย จึงไดจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ัง
ดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวนและเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆของหนวยงาน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจบุัน 
 ๒. เพ่ือมีหนวยงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 
 ๓. เพ่ือจัดแสดขอมูลขาวสารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
 ๔. เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลขาวสารและการปฏิบัติงานขอเทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดําเนินการใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 ๒. แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร 

๓. จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๔. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอํานาจหนาท่ีขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย

รวมท้ังมีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน
ทางเว็บไซดของหนวยงานและสื่ออ่ืนๆ 

๕. จัดทําขอมูลแสดการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยเพ่ือ
เผยแพรตอสาธารณชนผานสื่อชอทางตางๆของหนวยงานเปนระยะ สมํ่าเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริ
หารานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลางการจัดซ้ือจัดจาง การใชจาย
งบประมาณ รายานผลการปฏิบัติงานใหเปนตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกําหนดแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๖. จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมาขอรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม
หรือขอขอมูล หรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เชน 

- มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทําการ 
- แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการท่ีจะติดตอสอบภาม/

ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น 
- มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เขน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตอรับฟงความคิดเห็น การ

ประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสัคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน 
๗. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
๘. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะและ/หรือระบบ 

Call Center 
๙. จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
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๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมมีงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. มีจํานวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย ๕ ชองทาง 
 ๒. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารใหมีขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ํากวารอยละ ๘๐(ใชแบบสํารวจความพึง
พอใจ การใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร 
 ๒.๑.๒ การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่ององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่อง การ
จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไป
ตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต  มีความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางใหสวนราชการดําเนินการ
โดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรบัประกอบกัน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพ่ือปอกันการทุจริตในเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ๑. บุคลากรของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
 ๒. เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชนไดทราบ
ผานทางเว็บไซดและชองทางตางๆ 



- ๑๘ – 
 ๓. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การใชจายงบประมาณใหมีความโปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ 
 ๔. ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเก่ียวกับการพัสดุ 
 ๕. จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เชน 
สังเกตการณ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุการตรวจรับพัสดุ เปนตน 
 ๖. ประชุมกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
 ๗. รายานผลการดําเนินการและเผยแพรการดําเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชนให
ทราบโดยท่ัวกัน ผานชองทางตางๆ ไดแก 
 -  ผลการดําเนินโครงการ 
 -  รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
 -  รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด 
 -  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนรายป 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไมนอยกวา ๓ ชองทาง 
 - มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใชจายงบประมาณ จํานวน ๑ ครั้ง/ป 
 ผลลัพธ 
 - จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางลดลง 
 ๒.๑.๓ การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขอเทศบาลตําบล 
                     นิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่อการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น เพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชน สามารถตรวจสอบขอมูล
ขาวสารของ เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยได จึงไดจัดทํามาตรการการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ
มาตรการกํากับติดตาม การเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เพ่ือใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกําหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ   
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เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวน
รวมขอภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกําหนดไว เชน ขอมูล
ขาวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ ฯลฯ 
 ๒. เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขอหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ขอบังคับท่ีกําหนด 
 ๓. เพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน 
 ๔. เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใสและประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. กลุมเปาหมาย 
 สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตาม การเผยแพรขอมูล
สาธารณะ 
 ๒. ประชุมคณะทํางาน 
  ๒.๑ กําหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือกํากับติดตามหนวยงาน ท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลขอ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปน
ปจจุบัน ทางเว็บไซดของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย และสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืนๆและชองทางท่ี
หลากหลาย ใน ๕ ประเด็น 

๒.๑.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูลผูบริหาร อํานาจหนาท่ี 
แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาวประชาสัมพันธ การ
ปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน(Social Network) 

๒.๑.๒ การบริหารงาน แก แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ ๖ 
เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการ
ใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ E –Service 

๒.๑.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป รายานการกํากับ
ติดตามการใชจายงบประมาณประจําป รอบ ๖ เดือน  รายานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตางๆ 

๒.๑.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนิน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ๒.๒ กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการ
ตางๆกฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับและสถานท่ีใหบริการอยาชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอประชาชน 
 ๓. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลขาวสารสาธารณะและกํากับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะ 
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๔. รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของใหผูบริหารรับทราบ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชน ใหเปนปจจุบันทางเว็บไซดของเทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย และสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืนๆและชองทางท่ีหลากหลายใน ๕ ประเด็น คือ 
 - ขอมูลพ้ืนฐาน – การบริหารงาน –การบริหารเงินงบประมาณ –การบริหารปละพัฒนาทรัพยากรบุคคล –
การสงเสริมความโปรงใส 
 ๒. มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกําหนดไว 
 ๓. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ขอบังคับท่ีกําหนด 
 ๔. กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวขอกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีเปนประโยชนตอประชาชน 
 ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐(สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
 ๒. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย  
๒.๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
 ๒.๒.๑ การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๔ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมใชในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับทอถ่ินและคาดหวังวาเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จะเปนกลไกท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรม
สุจริตท้ังผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน จึง
ไดมีการดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส 
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๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย แสดงเจตนารมณในการนําหลัก
คุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตโดยยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส 
 ๒. เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปอกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย สูการรับรูของสาธารณชน 

๓. เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ๑. ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
 ๒. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทํามาตรการและขออนุมัติตอผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. กําหนดรูปแบบ/ชองทางในการแสดงเจตนารมณ 
 ๓. จัดทําประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหารและเผยแพร
ประชาสัมพันธผานเว็บไซดหนวยงาน 
 ๔. ผูบริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงานดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 

๕. จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖. จัดทําแผนปฏิบัติการปอกันการทุจริต 
๗. เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตามชองทาและรูปแบบท่ีกําหนด 
๘. ผูบริหารควบคุมติดตามใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๙. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๑๐. รายงานผลการดําเนินการ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมมีงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. มีประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร เพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส 
 ๒. มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส 
 ๓. มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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 ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑประเมิน ๘๕ คะแนนข้ึนไป 
๒.๒.๒ การจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๕ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ No Gift Policy 
๒. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)ประเด็นท่ี ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมขอนักการเมือง ใหมี
เจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตเห็นแกประโยชนสวน
รวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ”อีกท้ัง
แผนการปฏิรูปประเทศดานการปอกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นปฏิรูปดานการปอปราม 
ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูบังคับบัญชา มีมาตรการสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความ
ซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการในเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต และการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผูบริหาร ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จงไดเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ No Gift Policy ขนเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลตอ
ดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนําไปสูการเลือกปฏิบัติหรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตขอผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากร มีวัฒนธรรมองคกร No 
Gift Policy 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน บุคลากรของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ “No Gift Policy ไมรับ ไมให ” 
 ๒. จัดทําประกาศ No Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรา No Gift Policy 
 ๓. ผูบริหารประกาศใช No Gift Policy 
 ๔. เผยแพรประกาศใช  No Gift Policy  ใหแกบุคคลภายในนอกองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัว
กัน 
 ๕. ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ No Gift Policy 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมมีงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
 



- ๒๓ - 
๘. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. มีประกาศใช No Gift Policy จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ผูบริหารทอถ่ิน สมาชิกสภาทอถ่ิน บุคลากรของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยดําเนินการ
ตาม No Gift Policy จํานวนรอยละ ๑๐๐(สํารวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสํารวจ) 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน บุคลากรเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องรับสินบน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๖ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรืการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงใชหลักการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรง กระตุนในการพัฒนาผลงาน เทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆขอเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจผูบังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในการประเมินการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงไดดําเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใสเปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ
เปนกรรมการและขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
โดยประกอบดวยประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและขาราชการท่ีรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 ๓. ประชุมกรรมการกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติราชการขาราชการเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอยเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขอขาราชการเทศบาลตําบลนิคม
สรางตนเองลําโดมนอย รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
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๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยพิจารณา

ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการเสนอมา 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดย
แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 ขอรองเรียนในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๗ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติรายจายประจําป” 
๒. หลักการและเหตุผล ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหารราชการ 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน การปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลกฎหมาย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จงไดจัดกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศ
บัญญัติรายจายประจําป”เพ่ือติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง 
เกิดความคุมคา และมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
และดําเนินงานตามข้ันตอนขอระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ี
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยมีสวนรวมในการติดตาม
ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีสวนรวมในการตรวจสอบการ
เบิกจายงบประมาณ 
 ๓. เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
๔. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรฝายบัญชี กองคลังเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. มอบหมายเจาหนาท่ี ควบคุมการเบิกจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 



- ๒๕ – 
 ๒. จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของเทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส 
 ๓. จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง(Cross 
Check) 
 ๔. ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะกรรมทํางานกําหนด 
 ๕. รายงานผลดําเนินการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบ 
 เจาหนาท่ีการเงิน กองคลังเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ  
 ผลผลิต  
 ๑. มีการจัดประชุมติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณอยางนอย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 
 ๒. มรการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง(Cross Check) 
 ผลลัพธ 
 ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ ๘๐ 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี ๘ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏบิัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมาก
ท่ีสุด ประกอบการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินตองใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ โดยแนะนําทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(Good Governannce)หรือหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใชโดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาคท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
คํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆได
อยางท่ัวถึงรวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืนๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึด
หลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมไมเลือกปฏิบัติและไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือ
ตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีผลุผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติเพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนผูรับบริการสามารถตอบสนองความตองการขอประชาชนในทองถ่ินและเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและการใชอํานาจหนาท่ีขอบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด 
 



- ๒๖ - 
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและความคุมคา เทศบาลตําบลนิคม
สรางตนเองลําโดมนอย จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมือท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอยใหบริการแกประชาชนอยาเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
 ๔. เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความถึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการและเกิดเชื่อม่ันในองคกร 
๔. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ผูบริหารกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันไวในพันธกิจของหนวยงาน 
 ๒. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจการใหบริการอยางเทาเทียม 
 ๓. ประชุมคณะทานเพ่ือกําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน 
 ๔. จัดทําแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 
 ๕. ชี้แจงแนวทาง/แผนการดําเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๖. ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 
 ๗. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการ 
 ๘. รายงานการดําเนินการ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  กองชาง กองคลัง กองการศึกษา เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. มีการกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันเปนพันธกิจขอหนวยงาน 
 ๒. มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการใหบริการอยาเทาเทียม 
 ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนผูมารับบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ไมนอยกวารอยละ ๘๐ สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึง
พอใจการใหบริการ 
 ๒. จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
 



- ๒๗ – 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี ๙ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงกําหนดใหมี
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง 
 ๒. เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 ๓. เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 ๔. เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๖. เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

๔. เปาหมาย 
 ๑. ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๒. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 ๒. จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละขอจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 
 ๓. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 ๔. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๕. รายานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 ๖. รายงานวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 ๗. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๘. งบประมาณท่ีดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. ประชานไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดานความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 



- ๒๘ – 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี ๑๐ 
๑.ชื่อโรการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเอง 
                 ลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใหมีอํานาจ
และหนาท่ีจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน 
ซ่ึงจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนขอประชากร
ตลอดจนภาวการณในยุดโลกาวิวัฒนท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูลไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอ
การดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจขอประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และสามารถ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ี
ดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือประเมินความพึงพอใจขอประชาชนผูมารับบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย 
 ๓. เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการขอเทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูมารับบริการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย อยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ๑.๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
 ๑.๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๑.๖ ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ๒. จัดระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอรับบริการ ผูมาติดตอ ณ จัดใหบริการใน
รูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินงาน GR Code หรืระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 ๓. จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 
 ๔. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ ปละ ๒ ครั้ง 



- ๒๙ – 
 ๕. เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน
ชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซด สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียตามสาย หอกระจายขาว
เปนตน 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐ 
๗. พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๘. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
 ไมมีงบประมาณในการดําเนินการ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 
 ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําการบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้การใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนผูมาขอรับบริการ ติดตอกับหนวยงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกอยางเสมอภาคเปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจและผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมาก ซ่ึง
เจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการ
ใหบริการไมเปนธรรม มีการแซงคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขอรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนและประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงไดมุงเนนท่ีจะใหการบริการประชาชนแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอนหลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมา
ขอรับบริการ 



- ๓๐ – 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 ๓. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 ๔. เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ 
ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแลกํากับการใหบริการ 
 ๒. ประชุมชี้แจง แนวทางกําหนดรูปแบบวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ 
 ๓. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆตามความจําเปนและเหมาะสม 
 ๔. ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบรกิารบัตรคิว  
 ๕. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 ๖. สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือนเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข
การใหบริการอยางมีคุณภาพ 
 ๗. รายานผลการดําเนินการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมมีงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
๘. พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอน-หลัง สําหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 
 ผลลัพธ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขอหนวยงาน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ขอผูมาขอรับบริการ
(สํารวจ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ 
 - การใหบริการเกิดความโปรงใส ขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ีลดลง 
๒.๒.๓ การจัดทําแผนปองกันการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือกระตุนคุณธรรมและความโปรงใส 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน
การปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใส ความซ่ือสัตยสุจริต และบังเกิดประโยชนแกประชาชน จึงไดดําเนินการจัดทํา  
 



- ๓๑ - 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพ่ือใหเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย บริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาลและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๔. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. ประชุมคณะทํางานๆเพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๓. เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯตามรูปแบบ ชองทางท่ีกําหนดรวมถึงรายานการทําแผนฯแก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯรายงานแผนและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย(E-PlanNacc)ทางเว็บไซดสํานัก ป.ป.ช. 
http//www.naCC.go.th เปนตน 
 ๔. ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯใหแก
เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําแผนฯไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๖. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปองกันการทุจริต 
 ๗. รายงานผลดําเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯใหแกสํานักงาน 
ป.ป.ช.ผานทางระบบ รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย(E-PlanNacc)ทางเว็บไซดสํานักงาน ป.ป.ช. ทาง http//www.naCC.go.th เปนตน 
 ๘. เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมมีงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
๘. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลนิคมสรางตน
เอลําโดมนอย 
 ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน ๘๕ คะแนนข้ึนไป 
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๒.๓ มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓.๑ จัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในองคใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล 

ราบละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการประเมิน 
ท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการ
ทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานภาครัฐ สาเหตุมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทาง
วัฒนธรรมขององคกร หริเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆท่ีวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ี
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวน
รวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ี ถึงแมวาจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็
ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเอนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงไดจัดทํามาตรการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ใหสูงข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส 
๔. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทํามาตรการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาล 
 ๓. ทุกสวนราชการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน 
 - ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 
 - ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจหนาท่ี 
 - ใหเจาหนาท่ีใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธสวนตัว เปนตน 
โดยกําหนดจัดทําขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ไดแก 
 - ผูบริหารหนวยงานกับผูอํานวยการสํานัก/กอง 
 - ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงานกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใตบังคับบัญชา 
 ๔. รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการขอทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ 
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 ๕. ชี้แจใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 ๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง 
 ๗. รายงานผลดําเนินการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง 
 ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
๒.๓.๒ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑๔ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาตดําเนินการ
ตางๆกับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียวหรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานท่ีจําเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจนทําใหเกิดคลุมเครือไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระ
แกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคา
โลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช
ประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการคาธรรมเนียมอีกท้ังเปนการลดตนทุนขอประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ
ใหบริการของภาครัฐใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน 
ระยะเวลาใหประชาชนทราบท่ีชัดเจน จึงจําเปนตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตาม
พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีกําหนดใหการกระทําใด
จะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตอจัดทํา คูมือสําหรับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับ
บริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานของรัฐโดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซดของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด 
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 ๒. เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา  คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ 
 ๓. เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
 ๔. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีของเทศบาลตําบลนิคม
สรางตนเองลําโดมนอย 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนและผูมาขอรับบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
 ๒. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
 ๓. จัดทําคูมือสําหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณา รายงานเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใชเปนตน 
 ๔. ปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ๕. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
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๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือสําหรับประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด 
 ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนผูมาขอรับบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเอลําโดมนอย มีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย รอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
การใหบริการ) 
 ๒. จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑๕ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล(Good Govermance)หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใชโดยเฉพาะหลักนิติธรรม และ 
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ความเสมอภาคท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยจะตอคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุม
อํานาจหนาท่ีและเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงการใหบริการนั้นๆไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาตและการ
ใชอํานาจอ่ืนๆขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบและ
คํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพองท้ังนี้ตอง
ปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยาเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติโดยไมแบงแยกดานเพศ 
ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทากายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาและอ่ืนๆสอดคลองกับมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการตองดําเนินการโดยถือวาประชาชน
เปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจขอสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตยสุจริต 
สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีกรใหบริการประชาชนมีมารฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
จึงไดจัดทําโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการประชาชนเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 
 ๓. เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูมารับบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 ๒. จัดใหมีการประชุมคณะทานจัดทํามาตรฐานการใหบริการ 
 ๓. จัดทําประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชในการ
ใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 ๔. ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เชน 
 - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
 - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
 ๕. เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน 
เชน 
 - จัดทําปายแสดแผนผังข้ันตอน มาตรระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบการใหบริการ
ในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ 
 - จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติการใหบริการประชาชน 
 - จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆพรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
 ๖. มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการ 
 ๗ รายานผลการดําเนินการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
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๗. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
 ไมมีงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๙ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการประชาชน 
 ๒. มรการเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงานบริการ
ในทุกกระบวนงาน ณ ท่ีทําการและในเว็บไซดของหนวยงาน 
 ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนผูมารับบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชนลดลง 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี ๑๖ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังนี้ผูมารับบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยนั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหารไมมี
การกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก 
กองและฝายตางๆซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชาประชาชนไมไดรับความ
สะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีสงผลให
ระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริหารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยใหมีอํานาจและหนาท่ีจัดระบบสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มุงหวังให
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขอเทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ไดมากข้ึนโดยเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยตองนําหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนในการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการออก
คําสั่งมอบหมายขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนมีความพงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 ๓. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตดสินใจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 ๔. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
๔. กลุมเปาหมาย 
  เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯของบังคับและหนังสือสั่งการ
เชน คําสั่งมอบหมายงานขอนายกเทศมนตรี ปลัด และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ นายกเทศมนตรี
มอบหมายงานใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัด ปลัดมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการเปนตน 
 ๒. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน รับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
 ๓. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 ๔. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 
 ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนผูรับบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย รอยละ ๘๐ 
 ๒. จํานวนขอเรียกเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริตลดลง 

 
 
 



- ๓๘ - 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี ๑๗ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอํานาจของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวก ในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหารไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ หนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน
ระดับสํานัก/กองซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชาประชาชนไมไดรับความ
สะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งขอการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีสงผลให
ระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐไม
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริการงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตออบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความ
ยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการกระจายอํานาจของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเอลําโดมนอย  
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 ๓. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 ๔. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาท่ีราชการ 
๔. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ดําเนินการชี้แจงใหขอมูล หนาท่ีความรับผิดชอบ แกบุคลากรในหนวยงาน 
 ๒. เพ่ิมการมอบอํานาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถ่ินในการอนุมัติ อนุญาต 
 ๓. จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
 ๔. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการ 
เชน คําสั่งมอบหมายงานขอนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรีมอบหมายให
รองนายก นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 
 ๕. กรณีลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎมายเฉพาะ มีการจัดทําบัญชีสรุปการมอบอํานาจแทบทายคําสั่ง 
 ๖. กรณีอํานาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอํานาจได หรือผูบริหารทอถ่ินมอบอํานาจใหผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย 
 ๗. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 



- ๓๙ – 
 ๘. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 ๙. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 ๑๐. รายงานผลการดําเนินการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงาน มอบอํานาจ รักษาราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 
 ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนผูรับบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยไมนอยกวา รอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึง
พอใจการใหบริการ) 
 ๒. จํานวนขอรองเรยีนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนการทุจริตลดลง 
มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
๓.๑ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๓.๑.๑ การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา/การจัดทํางบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยาง
กวางขวางและเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกันกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอยดวยการจัดทําโครงการ จัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยประชาชนในชุมชน เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาท่ีขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 



- ๔๐ - 
 ๓. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิดรวมทํา รวมแกปญหาและสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 ๔. เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ  
          ๕. เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
          ๖. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนและวาแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งมอบหมายานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 ๒. จัดเวทีประชาคมโดยสงเสริมและเปดโอกาส ใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเขารวมประชุม
ประชาคมเพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบายหรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีเมาะสม
สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นําและครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ีอยาเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
 ๓.  นําผล/ขอเสนอตางๆจากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทําแผนพัฒนาทอถ่ิน/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 ๔. ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเสนอผูบริหารและประกาศใหประชาชนทราบ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 - ๓๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในหมูบาน ครอบคลุมประชาตามสัดสวนพ้ืนท่ีอยางเสมดภาคและเทาเทียม
กัน 
 ผลลัพธ 
 ๑. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทงจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 ๒. เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 ๓. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวาแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
๓.๑.๒ การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ลําดับท่ี ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒ หลักการและเหตุผล 
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวามีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายหรือไม ตลอดจน   
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เปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดเนินภารกิจตางๆตอไป 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีการขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ และอํานวยความสะดวกตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมขอประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและรวมปรับปรุง 
แกไขโครงการตางๆในแผนพัฒนาทอถ่ิน 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ใหเกิดความ
โปรงใสตรวจสอบได 
 ๓. เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประสานงานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 ๒. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๓. จดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 ๔. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๕. ผูแทนชุมชน/องคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน  
 ๖. ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน 
 ๗. ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน 
 ๘. ปลัดเทศบาล เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ๙. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนผูชวยเลขานุการ 
 ๑๐. นักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนผูชวยเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการ ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดนอยตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 ๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยปละ ๒ ครั้งเปนอยานอย
และเสนอผลการประเมินใหผูบริหารทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการแกไข ปรับปรุง สงเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
 ๓. จัดทําแบบประเมินผลและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย สําหรับผลการผลการประเมินราชการประจําป 
 ๔. ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆตามท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยมอบหมาย 
 ๕. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๖. ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
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๗. รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอตอสภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
๘. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทอถ่ินทราบ 
๙. เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอถ่ินใหประชาชนทราบ ผานชองทาหลากหลาย เชน

เว็บไซดของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธฯลฯ 
 ๑๐. รายงานผลการดําเนินการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณเปนการดําเนินการ 
๘.. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการ
ตางๆในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยูและสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการ/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัด
ใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญฯของหนวยงาน เชน โครงสรางแลการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ
อ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงไดจัดทํามาตรฐาน เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีแลเขาถึงขอมูลตามภารกิจ
หลักของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 ๒. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 ๓. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลขาวสารประเภทตางๆเผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ 
ประเภทข้ึนไป 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเอลําโดมนอย 
๖.วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆเผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 
 - แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 - งบประมาณรายจายประจําป 
 - แผนการดําเนินงาน 
 - แผนอัตรากําลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 - ขอมูลรายรับรายจาย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๔ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่อราวรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เล็งเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวรองทุกข และรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ
สาธารณะ การบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 ดังนั้น จึงไดจัดทํามาตรการ เรื่องราวรองทุกข รองเรียนข้ึน เพ่ือเปนการกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราว
รองทุกข รองเรียนของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือการแกไข
ปญหาความเดือดรอนแกประชาชน รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอนชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการ 

/...แกไขปญหา 



- ๔๔ - 
แกไขปญหาชองทางการติดตามผล และการแจผลการดําเนินการเรืองรองทุกขและเรื่องรองเรียนตาง ๆ ใหมีความ  
รวดรวดเร็ว เปนธรรมสะดวกและเหมาะสมรวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกระบวนการรองเรียนและ
ข้ันตอนใหประชาชนทราบอยางท่ัวถึง 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่อราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 ๒. พัฒนาปรับปรุข้ันตอนชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผลและ
การแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องรองเรียนตางๆใหมีความสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนท่ัวไป ผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย 
 ๒. ประชุมคณะทํางานฯมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่อราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว 
 ๓. คณะทํางานฯกําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 ๓.๑ การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
 - กําหนดใหมีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนยรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย 
 - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียนและข้ันตอน
ใหประชาชนรับทราบอยาท่ัวถึง 
 - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง
ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรือรองเรียนตางๆ 
 - กําหนดใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสม
ภายใน ๑๕ วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน ๑๕ วัน ตอชี้แจใหผูรองเรียนทราบ 
 - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจผลการดําเนินการหรือความกาวหนา
ของเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตาม
ผลไดดวยตนเอง 
 ๓.๒ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบขอเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
 - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงานโดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบระยะเวลาดําเนินการ 
เปนตน 
 - กําหนดใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยาชัดเจน 
 - กําหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกีบการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงานผานชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผู 

/...แจงเบาะแส 
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แจงเบาะแส 
 - จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
 - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องท่ี
อยูระหวาดําเนินการ ฯลฯ 
 ๔. จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน รองทุกข และคูมือแนวทาการจัดการตอเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตแนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิเปนมารฐานเดียวกัน 
 ๕. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย 
 ๖. จัดทําฐานขอมูลเรื่อรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขไมใหเกิด
ปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
 ๗. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมท้ังระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 ๘. คณะทํางานฯกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
 ๙. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 ๑๐. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขใหผูบริหาร
ทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 ๒. มีการแตตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๓. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียนและกระบวนการ
ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 

๔. มีการแจงผลดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องราวรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชอทางใน
การติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 

๕. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
ใหสามารถตอสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยาเหมาะสมตามมาตรการท่ี
กําหนดไว 
  
 

/...ผลลัพธ 
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ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๓.๒.๒ มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางท่ีหลากหลาย 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๕ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึนรวมท้ังเปน
ชองทางท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 
 - กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 - ผานเว็บไซดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๖ 

/...ชื่อโครการ 



- ๔๗ – 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เปนสวนงานท่ีมี
อํานาจหนาท่ีโดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมททท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตได
อยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุ
เดือดรองรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม จึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไข
เหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว  
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรองรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 ๒. เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
 ๓. เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 
๔. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 ๓. รับแจงโดยตรงหรือหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่อราวรองทุกขเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๔. ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข  และนําเรื่องเสนอตอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและเรงดวน 
 ๕. แจงผลปฏิบัติงานใหผูรองทราบ ๑๕ วัน นับแตวันรับแจง 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร-วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น.โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ไดแก ๑)ไปรษณีย ๒)โทรศัพท ๓)โทรสาร ๔)เว็บไซด 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมมีงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 ๒. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
๓.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน การทุจริต 
 ๓.๓.๑ สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจจสอบและตอตานการทุจริต 
 

/...รายละเอียด 



- ๔๘ – 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี ๘ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ องคจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒)และขอ ๙กําหนดใหมีองคกร
และโครสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรใน
การจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๒)พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย โดยสํานักปลัด จึง
แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย และตัวแทนของประชาชนจากทุก
ภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใสและสุจริต 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย และคณะกรรมการพัฒนาแผนทองถ่ินของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ือใชในการพัฒนา
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยตามความตองการของประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย ดวยความถูกตองโปรงใส สุจริตและใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 ๓..๓.๒ สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๙ 

/...ชื่อโครงการ 



- ๔๙ - 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหาการ
ทุจริต จึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สงคม และความม่ันคงของประเทศกระบวนการแกไขปญหา
ดังกลาว ใหสัมฤทธิ์ผลอยามีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยาจริงจังและตอเนื่องโดยเฉพาะเครือขายภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได
จัดทํากิจกรรมสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริต
ใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิ์ในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปอกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหแกเครือขายภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตในชุมชน 
 ๒. เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการปองกันและตอตานการทุจริต 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมาชิกเครือขายภาค
ประชาชนดวยความสมัครใจ 
 ๒. ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวังและตอตานการทุจริต 
 ๓. สงเสริมใหประชาชนชี้เบาะแสเม่ือพบเห็น การกระทําการทุจริต รวมเปนเครือขายมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ และเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๔. เผยแพรหลักการ แนวความคิดท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซดหรือ
ชองทางอ่ืนๆ 
 ๕. จัดตั้งเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต(ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม) 
 ๖. ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
 ๗. รายงานผลการดําเนินการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมมีงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย  

/...ผลลัพธ 



- ๕๐ – 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
 ๓.๓.๓ บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑๐ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด 
๕ และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๑. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ๒. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ๓. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ใหเกิดความ
โปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบานและเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด 
๕ และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน 
 ๒. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๔. เปาหมาย 
 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๖. วิธีดําเนินการโครงการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งแตตั้งคณะกรรมการ 
 ๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมือท่ีดี 
 ๓. รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯกําหนด 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

/...๑๐.ตัวชีว้ัด 
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๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
มิติท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๔.๑ การจัดการวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
 ๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรก
อยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด
โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยเปนไปอยางถูกตอง
และเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ 

๒. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆทางดานบัญชี และดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
๕. เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ทุกสวนราชการ พนักงานจาง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกสวนราชการ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๒. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
และความสําคัญของเรื่อท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับ
ตรวจ 

/...๓.ตรวจสอบ 
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 ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยขอทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
 ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 ๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 ๒. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 ๓. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยาคุมคา ประหยัด 
 ๔. ลูกหนี้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางลดนอยลง 
๔.๑.๒ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุและท่ีมาของโครงการ 
 ระบบควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงขอ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการขอหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เรื่องๆไป ซ่ึงอยูในรูปแบบของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการและหนังสือตอบขอหารือตางๆโดยสวน
ใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ
กําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบควบคุมภายในท่ีดี ควรมีระบบการควบคุมท่ี
ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆวามีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจ
เกิดจากการกําหนดหนาท่ีและการมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

/...เทศบาล 
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 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืนๆท่ีอาจเพ่ิมข้ึน 
 ๒. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 ๓. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 ๔. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 
 ๒. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงการพัฒนาระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯเพ่ือสรุปขอมูล 
 ๔. รายงานผลปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
๖. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   ทุกกอง/สํานัก เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา 
 ๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติงานในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 ๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานอยางดียิ่ง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน ขอ ๖ ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 ๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 

/...๓.รอยละ 
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 ๓. รอยละของหนวยงานรายานผลการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๔. มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 ๕. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลควบคุมภายใน(รอยละ ๘๐ใน
ระดับมาก) 
๔.๑.๓ การจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ประเด็นท่ี (๒๑) การตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบกําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไววาในป พ.ศ.
๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index : CPI)อยูในระดับ ๑ ใน
๒๐และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ยังไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมายไววา หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐)ตองไดคะแนน ๙๐ คะแนนข้ึนไป โดยใน
ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ.๒๕๗๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต(Corruption Perception Index : CPI)อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๗ คะแนน
และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด(รอยละ ๑๐๐)ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกําหนดแผน
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการปรับ “ระบบ”เพ่ือลดจํานวนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ” 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปนหนวยงาน
ของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีเนนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาทอถ่ินนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ในระดับทองถ่ินเอง จึงไดกําหนดการดําเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย เพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๒. เพ่ือปองกันการทุจริตมิใหเกิดข้ึนในเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๔. กลุมเปาหมาย 
 สํานักปลัด ทุกกองในเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 ๓. คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต 

/...๔.คณะทํางาน 
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 ๔. คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขอ
การดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 
 ๕. ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง บนเว็บไซดของเทศบาลฯและชองทางอ่ืนๆ 
 ๖. มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหแก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยางเครงครัด 
 ๗. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 ๘. รายงานผลการดําเนินการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานัก/กองทุกกองของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินโครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต จํานวน ๑ชุด 
 ๒.มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทาในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิด
การทุจริต อยานอยจํานวน ๕ เรื่อง 
 ๓. มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงอยางนอย ๑ ชองทาง(เผยแพรบนเว็บไซดขอเทศบาลฯ) 
 ผลลัพธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจรติ/คดีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย
ลดลง 
๔.๒ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 ๔.๒.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาทอถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนดไว 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๔ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไขและ
หลักเกณฑตางๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินท่ีรับการเลือกต้ังจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทาง
ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่อขาดความรอบคอบ ความชํานาญ 
ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไขและหลักเกณฑตางๆท่ีมักมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอยูเสมอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ  

/...หรือกฎเกณฑ 
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หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆสงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหาร
ทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไข
ปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ิน ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองลาชา 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เพ่ิมพูนความรู
และความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กฎหายการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม และแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของ
เจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมาย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ไดเพ่ิมพูนความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ  

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและสมาชิกของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  ใหมีความ 
พรอมในองคความรู เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหาร
ราชการ 
๔. กลุมเปาหมาย  
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการ/แผนงาน 
  ๒. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 ๓. จัดเตรียมการอบรม ไดแก  จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ 
 ๔. อบรมใหความรูตามกําหนดการ 
 ๕. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 ๖. รายงานผลการดําเนินการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
 - 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากร สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑. มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง 

/...๒.ผูบริหาร 
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 ๒. ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีองคความรูดาน
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมต่ํากวารอยละ๘๐ ของจํานวน
ผูรับการอบรม 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย บริหารราชการของเทศบาลตําบลนิคม
สรางตนเองลําโดมนอย มีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
๔.๒.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการท่ีกฎหมายระเรียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๕ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาพทองถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุผล
ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูขอสมาชิกสภาทอถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในกิจการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารมีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู
และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของการสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนขอตนเอง แตถึงแมจะ
เปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความ
โปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจรติ 
 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิด
กลไกการปฏิบัติงานใหโปรงใสและสามารถตรวจสอบชวยลดปญหาการทุจริตสงผลตอการพัฒนาองคกร 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมศักยภาพของสมาชิกสภาทอถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร 
 ๒. เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน 
๔. กลุมเปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีการดําเนินงาน 
 ๑. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 ๒. จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎมายท่ีเก่ียวของ อยานอยป
ละ ๑ ครั้ง 
 ๓. แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆเชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การตรวจสอบรายงานการประชุม การ  

/...ติดตาม 
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากรสํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต 
 ผลผลิต 
 ๑. จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน
ขอบังคับ การประชุม วิธีการตรวจสอบขอสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 ๒. สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจบทบาทและอํานาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจไดถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย 
 ผลลัพธ 
 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนําองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารดวยความเปนธรรมตรงไปตรงมา 
๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
๔.๓.๑ มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขอเจาหนาท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๖ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคม
สรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความความรุมแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน และสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตนๆเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองค
ท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงได
สงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยายิ่ง สงผลให
ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมให
ภาคประชาชน เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
และประชาชนสามารถเสนอเรื่อง รองเรียน แจงเบาะแส เสนอความขอคิดเห็นเก่ียวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการ
จัดทํามาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่อรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 

/...เปนธรรม 
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เปนธรรม 
 ๒. เพ่ือใหการบริหารงานขอหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของหนวยงาน 
 ๓. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. กําหนดชองทางการรองเรื่อเก่ียวกับการทุจริต และกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อรองเรียนกลาวบุคลากรในเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยท่ีปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 ๒. กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียน 
 ๓. ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัว
กัน 
 ๔. กําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทาดําเนินการตอเรื่อรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๕. กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 
 ๖. กําหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่อรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 ๗. กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยามีประสิทธิภาพ 
 ๘. จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบขอ
เจาหนาท่ีขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดเรื่องรองเรียนท่ัวไป
และเผยแพรไวบนเว็บไซดของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย 
ดังนี้ 
 ๘.๑ วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน 
 ๘.๒ ข้ันตอน/วิธีการจัดเรื่องการรองเรียน 
 ๘.๓ สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและ 
 ๘.๔ ระยะเวลาในการดําเนินการ และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนให
บุคคลภายนอกและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 ๙. จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่อรองเรียนเพ่ือใหเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆใหเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยโปรงใส
และเปนธรรม 
 ๑๐. จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน 
 ๑๑. รายานผลการดําเนินการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

/...๙.ผลผลิต 
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๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวังและติดตาม ตรวจสอบการทานของเจาหนาท่ี(พิจารณาจากจํานวน
ขอรองเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสและท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
๔.๓.๒ จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสําหรับผู
รองเรียน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี ๗ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขอเทศบาลตําบลนิคม
สรางตนเองลําโดมนอย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความความรุมแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน และสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตนๆเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองค
ท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงได
สงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยายิ่ง สงผลให
ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมให
ภาคประชาชน เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
และประชาชนสามารถเสนอเรื่อง รองเรียน แจงเบาะแส เสนอความขอคิดเห็นเก่ียวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการ
จัดทํามาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตขอเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีระบบ/ชองทาการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัยสําหรับบุคลากรและ
ประชาชน 
 ๒. เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม 
๔. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานชองทางออนไลน ใหอยูบนหนาเว็บไซด
หลักของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป)เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแส และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดให
มีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่อง
รองเรียนใหผูรองทราบ 
 ๒. ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา 

/...บุคลากร 



- ๖๑ - 
บุคลากรในเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 ๓. ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัว
กัน 
 ๔. ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
ของหนวยงานบนเว็บไซดหลักของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ๕. รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยสําหรับผู
รองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี  ( พิ จ า ร ณ า จ า ก
จํานวนขอรองเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสและท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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ประกาศเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

.......................................................................... 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผน
ตางๆใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ท่ีจะยั่งยืนเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายเปน
การพัฒนาประเทศให ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียงอยาตอเนือง สังคมเปนธรรมฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยจะมีการยกระดับศักยภาพขอประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ในประเด็นท่ี (๒๑)
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ใน
การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืน โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนในทองถ่ินตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

 ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรมเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย จึงไดแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส สําหรบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการปองกันแลปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

..................................... 
(นางรจนา   แสนอวน) 

นายกเทศมนตรีตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 



 
ประกาศเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

เรื่อง เจตนารมณการปองกันและตอตานการการทุจริตคอรรัปช่ัน 
...................................................... 

 ดวยเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีเจตนารมณ
และความมุงม่ันท่ีจะรวมกันสรางองคกรแหงความใสสะอาดภายใตหลักการของกฎหมาย ความซ่ือสัตยสุจริต เปนไป
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริการกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรฐานจริยธรรม
ของขาราชการของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการปองกันและตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เทศบาลตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย จึงมีหนาท่ีสนับสนุนปอกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหเกิดข้ึนในองคกรเพ่ือ
กอใหเกิดความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญขอปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรรัปชั่น โดยตองถือปฏิบัติตาม
นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด ดังนี้ 
 ๑. ไมทําพฤติกรรมใดๆท่ีแสดงใหเห็นวาเปนการรับสินบน หรือติดสินบน แกผูมีสวนเสียไดสวนเสียในเรื่องท่ี
ตนทําหนาท่ีรับผิดชอบท้ังโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนในทางมิชอบโดยปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑.๑ ไมรับ หรือใหของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี 
อสังหาริมทรัพยหรือสิ่งของในทํานองเดียวกันกับผูมีสวนเก่ียวของท่ีตนไดเขาไปติดตอประสานงานท้ังหนวยงาน
ราชการและหนวยงานเอกชน 
  ๑.๒ ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆหรือประโยชนอ่ืนใดอันเปนการชักนําใหเกิด
การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
  ท้ังนี้ กอนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายโดยสิ่งของหรือ
ของขวัญท่ีใหแกกันในหนาท่ีการงาน ควรมีราคาไมมากและเหมาะสมในแตละโอกาส 
  ๑.๓ ไมรับหรือใหทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกํานัลใดๆหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือจูงใจในการ
ตัดสินใจหรือมีผลทําใหผูรับไมปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางราชการ ท้ังนี้ การใหสิ่งของจามโอกาสหรือวาระตางๆตองมี
มูลคาไมมากจนเกินปกติวิสัย 
  ๑.๔ ไมเปนตัวกลางรับหรือในการเสนอเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ืนใดกับผูท่ีเก่ียวของ
กับหนวยงานราชการ หรือองคกรใดๆเพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษท่ีมิควรได หรือทําใหเจาหนาท่ีของรัฐละเวนการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดไว 
 ๒. ในการจัดซ้ือจัดจาง ตองดําเนินการผานข้ันตอนตามระเบียบแบบแผนขอทางราชการมีความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได 
 ๓. การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรอง และการใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติทางราชการสามารถ
กระทําได แตตอใชจายอยางสมเหตุสมผล เปนไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได 
 ๔. ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําหรือพฤติการณท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นหรือสอไป
ในทางทุจริตคอรรัปชั่น ท่ีมีผลเก่ียวกับราชการ โดยท้ังทางตรงหรือทางออม โดยจะตองแจงหรือรายงานให
ผูบังคับบัญชาหริบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆหากมีขอสงสัยหรือ 

/...ขอชักถาม 



- ๒ - 
ขอชักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบ 
 ๕. ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือพนักงานท่ีแจงเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย โดยใชมาตรการคุมครองผูรองผูรองเรียนหรือผูใหความรวมมือในการแจง
และรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ๖.  ผูท่ีกระทําการทุจริตคอรรัปชั่นถือเปนการกระทําผิดนโยบายของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามระเบียบท่ีกําหนดไว นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตาม
กฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 
 ๗. ตองตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรูใหคําปรึกษาและทําความเขาใจกับบุคลากรใน
องคกรและผูท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติ
ใหเปนไปตามนโยบายการปอกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องการมีความซ่ือสัตย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 ๘. มุงม่ันท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาการทุจริตคอรรัปชั่นและการใหหรือรับสินบนเปน
การกระทําท่ียอมรับไมได ไมวาจะเปนการกระทํากับบุคคลใดก็ตามหรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 ๙. การปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารานบุคคล ตั้งแต
การสรรหาหรือการคัดเลือก การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงานเพ่ือใชในหนาท่ีท่ีอยู
ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยามีประสิทธิภาพ 
 ๑๐. ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอยเพ่ือใหมีการปฏิบัติราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจในการแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวม
ขอภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยและใหมีการ
พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใชอํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะขอพนักงานในการปฏิบัติ
ราชการใหมีความโปรงใสและยึดม่ันตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

...................................... 
(นางรจนา   แสนอวน) 

นายกเทศมนตรีตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

เรื่อง  เจตนารมณตามนโยบายการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
.......................................................... 

 คณะผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานจางของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย มีเจตนารมณ
รวมกันท่ีจะสรางองคกรแหงความสะสะอาด โดยการใหบริการดานความโปรงใส เพ่ือความเปนธรรมตอประชาชน
ผูรับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบรรลุเจตนารมณดังกลาว เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย จะดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
 ๑. บริหารและปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน
ดวยความถูกตองและเปนธรรม 
 ๒. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหกับบุคลากรในองคกรและบุคลากรไดมีความรู ความสามารถโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและการดํารงชีวิต 
 ๓. สงเสริมใหองคกรเอกชน และภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมบทบาทการรับรูขอมูลขาวสารในการ
ดําเนินกิจการทุกรูปแบบ 
 ๔. ยกยองสงเสริม “คนดี ศรีตําบล” 
 ๕. มุงตอตานและเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝาระวังอยารัดกุมและใชมาตรการการ
ลงโทษข้ันสูงกับผูทุจริตคอรรัปชั่นและผูท่ีเก่ียวของ 
 
 ประกาศ  ณ วันท่ี  ๑๖  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

............................... 
(นางรจนา   แสนอวน) 

นายกเทศมนตรีตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
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	/...การสร้าง
	- ๒ -
	การสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้มีกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ให้มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับท...
	๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
	๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสียง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likehood)ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)และระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk)โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง...
	หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
	๑.๒ เกณฑ์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)ส่วนระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk)จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรโดยได้
	/...กำหนด
	- ๓ -
	กำหนดไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง สูมาก
	* หมายเหตุ  ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ๑ = ต่ำ/๒ = กลาง/๓ = สูง/ ๔ = สูงมาก
	ตารางที่ ๑ ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต
	ตารางที่ ๒ ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
	* หมายเหตุ  เนื่องด้วยระดับความเสี่ยงการทุจริต ต่ำ จึงไม่ต้องจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมเฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูง/ปานกลาง/ตามตารางที่ ๑
	๒. หลักการและเหตุผล(สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
	ปัจจุบันปัญหาหารทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการ...
	/...การทุจริต
	- ๔ -
	การทุจริตอย่างเร่งด่วน
	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๐ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการป...
	ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ ๑  สอดคล...
	๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
	๑. เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
	๒. เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)
	๓. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๔. เป้าหมาย
	๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้อถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจ...
	๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
	/...๓ โครงการ
	- ๕ –
	๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น
	๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
	๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
	๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้อถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต(Anti-Corruption)จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธร...
	๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance)มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
	๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข็มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
	๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข็มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
	๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด(ร้อยละ๑๐๐)ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนน ขึ้นไปรวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruuption Perception Index – CPI)อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน
	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
	ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
	- ๗ –
	- ๘ -
	- ๙ -
	- ๑๐ -
	- ๑๑ -
	- ๑๒ -
	- ๑๓ -
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ
	มิติที่ ๑ การสร้างสังคมวัฒนธรรมสุจริต
	๑.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๑.๑.๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม
	รายละเอียดโครงการกิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
	๒. หลักการและเหตุผล
	การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆมี่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำมักเกิด...
	ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจตามกฎหมาย ระเบียบ...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑) เพื่อให้บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารราชการ
	๓) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	๔. เป้าหมาย
	บุคลากร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้อถิ่นตำบลนิคมสร้าตนเองลำโดมน้อย
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอลำโดมน้อย  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี
	๖. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
	๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ.
	๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร
	๔. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม
	- ๒ –
	๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
	(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
	๘. งบประมาณที่ใช้
	- ไม่มีงบประมาณ –
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร สมาชิกสภาท้อถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี
	๒) บุคลากร สมาชิดสภาท้อถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐(ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน)
	ผลลัพธ์
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมีการบริหารานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่าเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๒
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสันพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
	๒. หลักการและเหตุผล
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกภาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบ...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
	๓) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	๔. เป้าหมาย
	บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
	- ๓ –
	๖. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
	๒. มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวาแผนและจัดเตรียมโครงการ
	๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์
	๔. ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
	๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
	๗. ระยะเวลาดำเนินการ
	(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
	๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
	- ไม่มีงบประมาณ –
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐.  ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซด์สื่อสัคมออนไลน์บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอย่างน้อย ๕ ช่องทางและไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง(เผยแพร่ประชาสัมพั...
	๒) บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล ผลลัพธ์
	องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพชองประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๓
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดม
	น้อย”
	๒. หลักการและเหตุผล
	การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคลากรในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที...
	คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
	- ๔ -
	จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิจส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ
	๒. เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละแล...
	๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
	๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
	ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
	๖. วิธีดำเนินการ
	จัดให้มีการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ
	๑. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
	๒. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาสเป็นต้น
	๓. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
	๗ ระยะเวลาในการดำเนินการ
	(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
	๘. งบประมาณในการดำเนินการ
	- ไม่ใช้งบประมาณ
	๙. ผู้รับผิดชอบ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
	๑. พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน
	๒. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้าสังคมแห่คุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จัดการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
	๓. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
	- ๕ –
	๑.๒ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนที่จะไม่ทำการอันเป็นการขัดกันแงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที ๔
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาจนไม่เห็นว่...
	ดังนั้น เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
	๓. วัตถุประสงค์
	๑) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	๒) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๓) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่อความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่สู่การเป็นข้าราช...
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	พนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งๆ
	๒) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้อกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำร่างคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	๓) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอนากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุแนวทาการดำเนินการเพื่อป้อกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	๔)ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้อกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อเสนอแนะ ที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็น และจัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	๕) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของหน่วยงาน
	๖) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้อกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและสาธารณะชนให้รับทราบ
	๗)รายงานผลการดำเนินงาน
	๖. ระยะเวลาการดำเนินการ
	(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
	- ๖ -
	๗. งบประมาณในการดำเนินงาน
	- ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ –
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. พนักงานของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนพนักงาน(สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้)
	๒. มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๑ ชุด
	๓. มีการเผยแพร่คูมือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย ๒ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซด์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียนเป็นต้น
	ผลลัพธ์
	พนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนร่วม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๕
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของเทศบาลเพื่อเสริมสร้าง
	วัฒนธรรมองค์กรสุจริต
	๒. หลักการและเหตุผล
	การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าทีความ รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างทีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ค...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
	๒) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	เจ้าหน้าที่/บุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
	๒. มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
	- ๗ –
	๓. กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม
	๔. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
	๕. ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด
	๖. รายงานผลการดำเนินการ
	๗. เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	- ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ –
	๘. ผู้รับผิดชอบ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีการจัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง
	๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)
	ผลลัพธ์
	บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรม มาปรับใช้ในการดำเนินชีวินและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่  ๖
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
	๒. หลักการและวัตถุประสงค์
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)ประเด็นที่ (๒๑)การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอรัฐให้มีความส...
	ดังนั้น เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้กำหนดดำเนินการจัดทำประกาศด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดการทุจริตในที่สุด
	๓. วัตถุประสงค์
	๑) เพื่อประกาศการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป
	๒) เพื่อประกาศการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไปเฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	เจ้าหน้าที่บุ คลากรของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	- ๘ –
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
	๒. มอบหมายานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
	๓. กำหนดรูปแบบ การจัดทำประกาศ
	๔. รายานผลการดำเนินการ
	๕. เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีการจัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง
	๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)
	ผลลัพธ์
	บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรม มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๗
	๑. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
	๒. หลักการและเหตุผล
	หลักธรรมาภิบาล หรืการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี(Good Govermance)เป็นหลักสำคัญในการบริหารและปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่ง...
	- ๙ -
	ปกครองขอหน่วยงาน องค์กรต่างๆของภาครัฐ จึงนับว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามสำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปั...
	ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้จัดทำโครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้อถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
	๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(Anti Corruption)
	๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตได้
	๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ในการทานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
	๖. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
	๒. มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
	๓. ประสานหับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร
	๔. จัดทำกำหนดการและข้อการอบรม
	๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
	๗. ระยะเวลาการดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
	๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
	- ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
	- ๑๐ -
	๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ((Anti Corruption)
	๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
	๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๘
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆย่อมประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามาร...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
	๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
	๓. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผูบังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
	๔. เพื่อให้สถาบันทาศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔ กลุ่มเป้าหมาย
	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	จัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๗๐
	๗. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ
	- ๑๑ –
	๑. ติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือไปยังวัด
	๒. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ
	๓. จัดทำรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตรการจัดอบรม
	๔. เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม
	๕. ประสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
	๖. วัดและประเมินผลโครงการ
	๘ งบประมาณ
	- ไม่ใช้งบประมาณ –
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	๑. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
	๒. บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทาพระพุทธศาสนาใช้ในการปฏิบัติงานแลพะการดำเนินชีวิตได้อย่าแท้จริง
	๓. ปลูกจิตสำนกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติตอองค์กรต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการแลละต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
	๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคสวนในท้องถิ่น
	๑.๒.๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๐
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบรางวัลพ่อ – แม่ดีเด่น
	๒. หลักการและเหตุผล
	เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งกองการศึกษาตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยได้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพร...
	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๕๐(๗) กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูอายุ และผู้พิการ ประกอบเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันแล...
	- ๑๒ -
	ดังนั้น เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่ชาติและวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่น เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณฯเป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อยกย่องเชิดชูพ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ ตั้งมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
	๒. เพื่อให้พ่อ แม่ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	จัดพิธีมอบใยประกาศเกียรติคุณแก่พ่อแม่ ปีละ ๑ ครั้ง
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๖. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ดีเด่นประจำปีเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
	๒. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลสมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
	๔. คณะกรรมการฯเสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารทราบละเห็นชอบ
	๕. ดำเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณตามระเบียบฯในวันสำคัญที่ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
	๗. ระยะเวลาดำเนินการ
	(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
	๘. งบประมาณดำเนินการ
	- ไม่ใช้งบประมาณ –
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
	ผลผลิต
	- มีพ่อ แม่ ดีเด่นที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ขอจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
	ผลลัพธ์
	- พ่อแม่ ดีเด่นที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
	- พ่อแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๑
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำ
	โดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
	- ๑๓ -
	ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมขอคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร...
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นราก...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
	๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
	๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชนืส่วนร่วม
	๔. เป้าหมาย
	เชิงปริมาณ
	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	เชิงคุณภาพ
	เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้สามารถแยกแยะผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนร่วมได้อย่างมีความสุข
	๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
	๓. ดำเนินการตามโครงการ
	๔. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
	๖. พื้นที่ดำเนินการ
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	- ๑๔ -
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	๘. ระยะเวลาดำเนินการ
	(ปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทสบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลคาดว่าจะได้รับ
	๑. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
	๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
	๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๒
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒ หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
	การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องจัดกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริม ให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสำคัญอย่ายิ่งต่อการวางรากฐานของ...
	ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถปรับลักษณะการพัฒนา และเมประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษย์ได้ การพัฒนาเด็กปฐมวั...
	จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรร...
	- ๑๕ –
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
	๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
	๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
	๔. เป้าหมาย
	เชิงปริมาณ
	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	เชิงคุณภาพ
	เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
	๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
	๑. ครูเป็นผู้ดำเนินการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจกับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
	๖. พื้นที่ดำเนินการ
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	๘. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
	๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	๑. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
	๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกทุกรูปแบบ
	มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
	๒.๑. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒.๑.๑ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	๒. หลักการและเหตุผล
	ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
	- ๑๖ -
	แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
	ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
	๒. เพื่อมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน
	๓. เพื่อจัดแสดข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
	๔. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
	๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	๓. จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยรวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและสื่ออื่นๆ
	๕. จัดทำข้อมูลแสดการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่อทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากล...
	๖. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น
	- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ
	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการที่จะติดต่อสอบภาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น
	- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เข่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ต้อรับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสัคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น
	๗. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
	๘. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะและ/หรือระบบ Call Center
	๙. จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
	- ๑๗ –
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๕ ช่องทาง
	๒. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
	ผลลัพธ์
	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐(ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	๒.๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๒
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
	๒. หลักการและเหตุผล
	เนื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครอง...
	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
	๓. เพื่อป้อกันการทุจริตในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	๑. บุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
	๒. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซด์และช่องทางต่างๆ
	- ๑๘ –
	๓. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
	๔. ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ
	๕. จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น
	๖. ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
	๗. รายานผลการดำเนินการและเผยแพร่การดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
	-  ผลการดำเนินโครงการ
	-  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
	-  รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด
	-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนรายปี
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	กองคลัง เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
	- มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
	ผลลัพธ์
	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
	๒.๑.๓ การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๓
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขอเทศบาลตำบล
	นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์...
	ดังนั้น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยได้ จึงได้จัดทำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอ...
	- ๑๙ -
	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมขอภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ฯลฯ
	๒. เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนด
	๓. เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
	๔. เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
	๒. ประชุมคณะทำงาน
	๒.๑ กำหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อกำกับติดตามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และสื่อออนไลน์...
	๒.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network)
	๒.๑.๒ การบริหารงาน แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ...
	๒.๑.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน  รายานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ
	๒.๑.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	๒.๒ กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลขาวสารการให้บริการต่างๆกฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่าชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
	๓. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
	- ๒๐ -
	๔. รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของให้ผู้บริหารรับทราบ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆและช่องทางที่หลากหลายใน ๕ ประเด็น คือ
	- ข้อมูลพื้นฐาน – การบริหารงาน –การบริหารเงินงบประมาณ –การบริหารปละพัฒนาทรัพยากรบุคคล –การส่งเสริมความโปร่งใส
	๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดไว้
	๓. กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนด
	๔. กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
	ผลลัพธ์
	๑. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐(สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)
	๒. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
	๒.๒.๑ การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๔
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมใช้ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
	๒. หลักการและเหตุผล
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้อถิ่นและคาดหวังว่าเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริตทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุ...
	- ๒๑ –
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโดยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
	๒. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้อกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สู่การรับรู้ของสาธารณชน
	๓. เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	๑. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
	๒. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น
	๒. กำหนดรูปแบบ/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์
	๓. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน
	๔. ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
	๕. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
	๖. จัดทำแผนปฏิบัติการป้อกันการทุจริต
	๗. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามช่องทาและรูปแบบที่กำหนด
	๘. ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
	๙. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
	๑๐. รายงานผลการดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
	๒. มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
	๓. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	- ๒๒ –
	ผลลัพธ์
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ประเมิน ๘๕ คะแนนขึ้นไป
	๒.๒.๒ การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๕
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ No Gift Policy
	๒. หลักการและเหตุผล
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมขอนักการเมือง ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความ...
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการในเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตขอผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ”
	๒. จัดทำประกาศ No Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรา No Gift Policy
	๓. ผู้บริหารประกาศใช้ No Gift Policy
	๔. เผยแพร่ประกาศใช้  No Gift Policy  ให้แก่บุคคลภายในนอกองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
	๕. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ No Gift Policy
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	- ๒๓ -
	๘. ผู้รับผิดชอบ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีประกาศใช้ No Gift Policy จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. ผู้บริหารท้อถิ่น สมาชิกสภาท้อถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยดำเนินการตาม No Gift Policy จำนวนร้อยละ ๑๐๐(สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ)
	ผลลัพธ์
	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องรับสินบน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๖
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
	๒. หลักการและเหตุผล
	การพิจารณาความดีความชอบหรืการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรง กระตุ้นในการพัฒนาผลงาน เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาค...
	ดังนั้น เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
	๓. วัตถุประสงค์
	เพื่อให้การบริหารบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
	๓. ประชุมกรรมการกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติราชการข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมิน...
	๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขอข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	- ๒๔ -
	๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยแบบประเมิน)
	ผลลัพธ์
	ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๗
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี”
	๒. หลักการและเหตุผล ที่มาของโครงการ
	ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
	๓. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	- ๒๕ –
	๒. จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส
	๓. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง(Cross Check)
	๔. ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะกรรมทำงานกำหนด
	๕. รายงานผลดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบ
	เจ้าหน้าที่การเงิน กองคลังเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
	๒. มรการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง(Cross Check)
	ผลลัพธ์
	ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ ๘๐
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๘
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
	๒. หลักการและเหตุผล
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนต...
	- ๒๖ -
	ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยให้บริการแก่ประชาชนอย่าเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
	๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
	๔. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความถึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและเกิดเชื่อมั่นในองค์กร
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๖. วิธีดำเนินการ
	๑. ผู้บริหารกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน
	๒. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม
	๓. ประชุมคณะทานเพื่อกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน
	๔. จัดทำแนวทาง/แผนการดำเนินงาน
	๕. ชี้แจงแนวทาง/แผนการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๖. ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน
	๗. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ
	๘. รายงานการดำเนินการ
	๗. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๘. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัด  กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจขอหน่วยงาน
	๒. มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการให้บริการอย่าเท่าเทียม
	ผลลัพธ์
	๑. ประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
	๒. จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง
	- ๒๗ –
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๙
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ”
	๒. หลักการและเหตุผล
	ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกา...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
	๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
	๔. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	๕. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
	๖. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
	๔. เป้าหมาย
	๑. ผู้อำนวยการกองคลัง
	๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๖. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒. จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละขอจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ
	๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
	๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	๕. รายานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
	๖. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
	๗. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
	๗. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๘. งบประมาณที่ดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	กองคลังเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
	๑. ประชานได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้านความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
	๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
	๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
	- ๒๘ –
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๐
	๑.ชื่อโรการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอง
	ลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อประเมินความพึงพอใจขอประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๓. เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ประชาชนผู้มารับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
	๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑.๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	๑.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
	๑.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๑.๖ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	๒. จัดระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ผู้มาติดต่อ ณ จัดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินงาน GR Code หรืระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร
	๓. จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
	๔. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ปีละ ๒ ครั้ง
	- ๒๙ –
	๕. เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซด์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียตามสาย หอกระจายข่าวเป็นต้น
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐
	๗. พื้นที่ดำเนินโครงการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๘. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
	ผลลัพธ์
	จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๑
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
	๒. หลักการและเหตุผล
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์กรปกครองส...
	ดังนั้น เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้การบริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อนหลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บั...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มาขอรับบริการ
	- ๓๐ –
	๒. เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๓. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
	๔. เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำการ ประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแลกำกับการให้บริการ
	๒. ประชุมชี้แจง แนวทางกำหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ
	๓. จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆตามความจำเป็นและเหมาะสม
	๔. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว
	๕. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
	๖. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
	๗. รายานผลการดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	๘. พื้นที่ดำเนินโครงการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อน-หลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
	ผลลัพธ์
	- ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขอหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ขอผู้มาขอรับบริการ(สำรวจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
	- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง
	๒.๒.๓ การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๑
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อกระตุ้นคุณธรรมและความโปร่งใส
	๒. หลักการและเหตุผล
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต และบังเกิดประโยชน์แก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ
	- ๓๑ -
	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพื่อให้เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. ประชุมคณะทำงานๆเพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
	๓. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯตามรูปแบบ ช่องทางที่กำหนดรวมถึงรายานการทำแผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯรายงานแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย(E-PlanNacc)ทางเว็บไ...
	๔. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๕. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
	๖. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต
	๗. รายงานผลดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช.ผ่านทางระบบ รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย(E-PlanNacc)ทางเว็บไซด์สำนักงาน ป.ป.ช. ทาง ...
	๘. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	๘. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอลำโดมน้อย
	ผลลัพธ์
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๘๕ คะแนนขึ้นไป
	- ๓๒ –
	๒.๓ มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
	๒.๓.๑ จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
	ราบละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๓
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
	๒. หลักการและเหตุผล
	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการประเมิน ที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุมากเกิดจากการดำเนินงานของ...
	ดังนั้น เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้จัดทำมาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระด...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
	๒. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	บุคลากรในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำมาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
	๒. จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
	๓. ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น
	- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
	- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
	- ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นตน โดยกำหนดจัดทำข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่
	- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง
	- ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา
	๔. รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการขอทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
	- ๓๓ –
	๕. ชี้แจให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
	๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
	๗. รายงานผลดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	ทุกสำนัก/กอง ขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง
	ผลลัพธ์
	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
	๒.๓.๒ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๔
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
	๒. หลักการและเหตุผล
	ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาตดำเนินการต่างๆกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียวหรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด
	- ๓๔ –
	๒. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ
	๓. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
	๔. เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ประชาชนและผู้มาขอรับบริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
	๒. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
	๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา รายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เป็นต้น
	๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	๕. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาราชการ
	พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด
	ผลลัพธ์
	๑. ประชาชนผู้มาขอรับบริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอลำโดมน้อย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
	๒. จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๕
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน
	๒. หลักการและเหตุผล
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(Good Govermance)หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุ...
	- ๓๕ –
	ความเสมอภาคที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยจะต้อคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมอำนาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการนั้นๆได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาตและการใช้อำนาจอื่นๆขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยต้องดำเน...
	ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีกรให้บริการประชาชนมีมารฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
	๒. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ
	๓. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน
	๒. จัดให้มีการประชุมคณะทานจัดทำมาตรฐานการให้บริการ
	๓. จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
	๔. ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น
	- ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
	- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
	๕. เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น
	- จัดทำป้ายแสดแผนผังขั้นตอน มาตรระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบการให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ
	- จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติการให้บริการประชาชน
	- จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
	๖. มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
	๗ รายานผลการดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖๖ – ๒๕๗๐
	- ๓๖ –
	๗. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙ พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
	๒. มรการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงานบริการในทุกกระบวนงาน ณ ที่ทำการและในเว็บไซด์ของหน่วยงาน
	ผลลัพธ์
	๑. ประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๖
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใ...
	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ...
	- ๓๗ -
	ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนในการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
	๓. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตดสินใจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
	๔. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯข้องบังคับและหนังสือสั่งการเช่น คำสั่งมอบหมายงานขอนายกเทศมนตรี ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๔ ฉบับ นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศ...
	๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน รับทราบและถือปฏิบัติ
	๓. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
	๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
	ผลลัพธ์
	๑. ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร้อยละ ๘๐
	๒. จำนวนข้อเรียกเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง
	- ๓๘ -
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๗
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตำ...
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กำหนดให้บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความส...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
	๓. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
	๔. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูล หน้าที่ความรับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน
	๒. เพิ่มการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต
	๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
	๔. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานขอนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายก นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส...
	๕. กรณีลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแทบท้ายคำสั่ง
	๖. กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้อถิ่นมอบอำนาจให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
	๗. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
	- ๓๙ –
	๘. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
	๙. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
	๑๐. รายงานผลการดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีคำสั่งมอบหมายงาน มอบอำนาจ รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
	ผลลัพธ์
	๑. ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
	๒. จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลง
	มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
	๓.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๓.๑.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา/การจัดทำงบประมาณ
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วน...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
	- ๔๐ -
	๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
	๔. เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
	๕. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
	๖. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนและวาแผนพัฒนา
	ท้องถิ่น
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม
	๒. จัดเวทีประชาคมโดยส่งเสริมและเปิดโอกาส ให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อกำหนดทิศทาง นโยบายหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลาและสถานที่ที่เมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นำและครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุก...
	๓.  นำผล/ข้อเสนอต่างๆจากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้อถิ่น/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
	๔. ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	- ๓๐,๐๐๐ บาท
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในหมู่บ้าน ครอบคลุมประชาตามสัดส่วนพื้นที่อย่างเสมดภาคและเท่าเทียมกัน
	ผลลัพธ์
	๑. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้งจริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
	๒. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
	๓. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวาแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
	๓.๑.๒ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
	ลำดับที่ ๒
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒ หลักการและเหตุผล
	ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจน
	- ๔๑ –
	เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดเนินภารกิจต่างๆต่อไป
	เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และอำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของประช...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและร่วมปรับปรุง แก้ไขโครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้อถิ่น
	๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
	๓. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
	๒. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
	๓. จดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
	๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
	๕. ผู้แทนชุมชน/องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน
	๖. ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน
	๗. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน
	๘. ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ
	๙. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
	๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
	ให้คณะกรรมการ ดำเนินการ ดังนี้
	๑. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดน้อยตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่าน้อยและเสนอผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอ...
	๓. จัดทำแบบประเมินผลและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สำหรับผลการผลการประเมินราชการประจำปี
	๔. ดำเนินการเรื่องอื่นๆตามที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมอบหมาย
	๕. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
	๖. ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
	- ๔๒ -
	๗. รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	๘. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้อถิ่นทราบ
	๙. เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทาหลากหลาย เช่นเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ฯลฯ
	๑๐. รายงานผลการดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณเป็นการดำเนินการ
	๘.. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ผลลัพธ์
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
	๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการ/มาตรการ
	ลำดับที่ ๓
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”
	๒. หลักการและเหตุผล
	ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญฯของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างแลการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการอื่นๆ
	ดังนั้น เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้จัดทำมาตรฐาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่แลเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย
	๒. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
	๓. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	- ๔๓ –
	๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
	มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอลำโดมน้อย
	๖.วิธีดำเนินการ
	จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
	- แผนพัฒนาท้องถิ่น
	- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
	- แผนการดำเนินงาน
	- แผนอัตรากำลัง
	- แผนการจัดหาพัสดุ
	- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
	- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
	- ข้อมูลรายรับรายจ่าย
	- งบแสดงฐานะทางการเงิน
	- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
	- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
	ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
	๗. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๘. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
	จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๔
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่อราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เล็งเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประส...
	ดังนั้น จึงได้จัดทำมาตรการ เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นการกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุง...
	/...แก้ไขปัญหา
	- ๔๔ -
	แก้ไขปัญหาชองทางการติดตามผล และการแจ้ผลการดำเนินการเรืองร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความ
	รวดรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและเหมาะสมรวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กระบวนการร้องเรียนและขั้นตอนให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่อราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
	๒. พัฒนาปรับปรุขั้นตอนช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผลและการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่างๆให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. ประชุมคณะทำงานฯมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่อราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว
	๓. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
	๓.๑ การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
	- กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	- กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียนและขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่าทั่วถึง
	- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
	- กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรือร้องเรียนต่างๆ
	- กำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้อชี้แจให้ผู้ร้องเรียนทราบ
	- กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้ผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าของเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
	๓.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบขอเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเ...
	- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่าชัดเจน
	- กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกีบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้
	/...แจ้งเบาะแส
	- ๔๕ -
	แจ้งเบาะแส
	- จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
	- จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าดำเนินการ ฯลฯ
	๔. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทาการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิเป็น...
	๕. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๖. จัดทำฐานข้อมูลเรื่อร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
	๗. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
	๘. คณะทำงานฯกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ
	๙. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
	๑๐. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. สถานที่ดำเนินโครงการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
	๒. มีการแต่ตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
	๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียนและกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
	๔. มีการแจ้งผลดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องราวร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่อทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
	๕. มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	ให้สามารถตอสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้
	/...ผลลัพธ์
	- ๔๖ -
	ผลลัพธ์
	ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
	๓.๒.๒ มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๕
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
	๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที...
	การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
	ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ไ...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
	๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
	มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	เขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๖. วิธีดำเนินการ
	จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
	- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	- ผ่านเว็บไซด์เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๗. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๘. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
	ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๖
	/...ชื่อโครการ
	- ๔๗ –
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมทท...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้องรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
	๒. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
	๓. เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
	๔. เป้าหมาย
	รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
	๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ
	๓. รับแจ้งโดยตรงหรือหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่อราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และนำเรื่องเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความจำเป็นและเร่งด่วน
	๕. แจ้งผลปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น.โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ ๑)ไปรษณีย์ ๒)โทรศัพท์ ๓)โทรสาร ๔)เว็บไซด์
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
	๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
	๒. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
	๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต
	๓.๓.๑ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจจสอบและต่อต้านการทุจริต
	/...รายละเอียด
	- ๔๘ –
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๘
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งองค์กรจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ องค์จัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒)และข้อ ๙กำหนดให้มีองค์กรและโครสร้างขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้...
	ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอง...
	๓. วัตถุประสงค์
	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และตัวแทนของประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพ...
	๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
	คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๖. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๗. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๘. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อใช้ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยตามความต้องการของประชาชนและชุมชนใน...
	๓..๓.๒ ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๙
	/...ชื่อโครงการ
	- ๔๙ -
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริต จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สงคม และความมั่นคงของประเทศกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่ามีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร...
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิ์ในการรับรู้และเข้...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน
	๒. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ
	๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
	๓. ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็น การกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๔. เผยแพร่หลักการ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซด์หรือช่องทางอื่นๆ
	๕. จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต(ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม)
	๖. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ
	๗. รายงานผลการดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	/...ผลลัพธ์
	- ๕๐ –
	ผลลัพธ์
	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น
	๓.๓.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑๐
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
	๑. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
	๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
	๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
	ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้านและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
	๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. เป้าหมาย
	ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๖. วิธีดำเนินการโครงการ
	๑. จัดทำคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ
	๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี
	๓. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯกำหนด
	๗. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๘. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	/...๑๐.ตัวชี้วัด
	- ๕๑ -
	๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
	เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
	มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๔.๑ การจัดการวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
	๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๑
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
	๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถ...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
	๒. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านบัญชี และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	๓. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
	๔. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
	๕. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
	๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
	พนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ทุกส่วนราชการ พนักงานจ้าง
	๕. พื้นที่ดำเนินการ
	ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๖. วิธีการดำเนินการ
	๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
	๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของขอมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่อที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและก...
	/...๓.ตรวจสอบ
	- ๕๒ –
	๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยขอท...
	๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
	๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
	๗. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๘. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	กองคลัง เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
	๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
	๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
	๓. การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่าคุ้มค่า ประหยัด
	๔. ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดน้อยลง
	๔.๑.๒ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๒
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
	๒. หลักการและเหตุและที่มาของโครงการ
	ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงขอหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการขอหน่วยงา...
	/...เทศบาล
	- ๕๓ -
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยขึ้น
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆที่อาจเพิ่มขึ้น
	๒. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
	๓. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
	๔. เป้าหมาย
	เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุต...
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
	๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงการพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯเพื่อสรุปข้อมูล
	๔. รายงานผลปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
	๖. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ทุกกอง/สำนัก เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๘. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	๑. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า
	๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ
	๔. การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบขอกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
	๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง
	๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
	๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกำหนดเวลา
	๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข
	/...๓.ร้อยละ
	- ๕๔ -
	๓. ร้อยละของหน่วยงานรายานผลการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
	๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
	๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน(ร้อยละ ๘๐ในระดับมาก)
	๔.๑.๓ การจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๓
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่าในปี พ.ศ.๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Percept...
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่เน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมกา...
	ดังนั้น เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับท้องถิ่นเอง จึงได้กำหนดการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. เพื่อป้องกันการทุจริตมิให้เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	สำนักปลัด ทุกกองในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหารท้องถิ่น
	๒. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
	๓. คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
	/...๔.คณะทำงาน
	- ๕๕ –
	๔. คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขอการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
	๕. ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง บนเว็บไซด์ของเทศบาลฯและช่องทางอื่นๆ
	๖. มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด
	๗. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
	๘. รายงานผลการดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนัก/กองทุกกองของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน ๑ชุด
	๒.มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทาในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อย่าน้อยจำนวน ๕ เรื่อง
	๓. มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ ช่องทาง(เผยแพร่บนเว็บไซด์ขอเทศบาลฯ)
	ผลลัพธ์
	เรื่องร้องเรียนการทุจรติ/คดีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยลดลง
	๔.๒ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
	๔.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้อถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๔
	๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
	๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่รับการเลือกตั้งจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เ...
	/...หรือกฎเกณฑ์
	- ๕๖ -
	หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิท...
	ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหา...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  ให้มีความ
	พร้อมในองค์ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. จัดทำโครงการ/แผนงาน
	๒. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
	๓. จัดเตรียมการอบรม ได้แก่  จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
	๔. อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ
	๕. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
	๖. รายงานผลการดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
	-
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	งานบุคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	๑. มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
	/...๒.ผู้บริหาร
	- ๕๗ –
	๒. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ๘๐ ของจำนวนผู้รับการอบรม
	ผลลัพธ์
	ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย บริหารราชการของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
	๔.๒.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเรียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๕
	๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาพท้องถิ่น
	๒. หลักการและเหตุผล
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ขอสมาชิกสภาท้อถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมีความรู้ในข้อบังคับการประชุม...
	จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบช่วยลด...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกสภาท้อถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
	๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีการดำเนินงาน
	๑. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม
	๒. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎมายที่เกี่ยวข้อง อย่าน้อยปีละ ๑ ครั้ง
	๓. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆเช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตรวจสอบรายงานการประชุม การ
	/...ติดตาม
	- ๕๘ -
	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	งานบุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต
	ผลผลิต
	๑. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ การประชุม วิธีการตรวจสอบขอสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
	๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
	ผลลัพธ์
	สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรมตรงไปตรงมา
	๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
	๔.๓.๑ มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขอเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๖
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความความรุมแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้นๆเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่...
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และประชาชนสามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอความข้อคิดเห็นเกี่ย...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
	/...เป็นธรรม
	- ๕๙ -
	เป็นธรรม
	๒. เพื่อให้การบริหารงานขอหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
	๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	บุคลากรเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. กำหนดช่องทางการร้องเรื่อเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อร้องเรียนกล่าวบุคลากรในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
	๒. กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน
	๓. ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
	๔. กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทาดำเนินการต่อเรื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต
	๖. กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
	๗. กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่ามีประสิทธิภาพ
	๘. จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบขอเจ้าหน้าที่ขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอง...
	๘.๑ วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
	๘.๒ ขั้นตอน/วิธีการจัดเรื่องการร้องเรียน
	๘.๓ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
	๘.๔ ระยะเวลาในการดำเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคคลภายนอกและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
	๙. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อร้องเรียนเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม
	๑๐. จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
	๑๑. รายานผลการดำเนินการ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	/...๙.ผลผลิต
	- ๖๐ –
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
	ผลลัพธ์
	ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบการทานของเจ้าหน้าที่(พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนเบาะแสและที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
	๔.๓.๒ จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
	ลำดับที่ ๗
	๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขอเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๒. หลักการและเหตุผล
	ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความความรุมแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้นๆเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่...
	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และประชาชนสามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอความข้อคิดเห็นเกี่ย...
	๓. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อให้มีระบบ/ช่องทาการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัยสำหรับบุคลากรและประชาชน
	๒. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. วิธีดำเนินการ
	๑. พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซด์หลักของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป)เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดเรื...
	๒. ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
	/...บุคลากร
	- ๖๑ -
	บุคลากรในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
	๓. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
	๔. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซด์หลักของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๕. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
	๖. ระยะเวลาดำเนินการ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	๗. งบประมาณดำเนินการ
	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
	๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
	ผลผลิต
	มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน
	ผลลัพธ์
	ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่  (พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนเบาะแสและที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
	ภาคผนวก
	ประกาศเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
	สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
	..........................................................................
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมา...
	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ...
	ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒...
	จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
	ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕
	.....................................
	(นางรจนา   แสนอ้วน)
	นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	ประกาศเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
	เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่น
	......................................................
	ด้วยเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาดภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ด...
	ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงมีหน้าที่สนับสนุนป้อกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญขอปัญหาที่เกิดขึ้นจา...
	๑. ไม่ทำพฤติกรรมใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนเสียได้ส่วนเสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบโดยปฏิบัติ ดังนี้
	๑.๑ ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
	๑.๒ ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
	ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงาน ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
	๑.๓ ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลใดๆหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางราชการ ทั้งนี้ การให้สิ่งของจามโอกาสหรือวาระต่างๆต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
	๑.๔ ไม่เป็นตัวกลางรับหรือในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่มิควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติตามกฎหมายที่ก...
	๒. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบแบบแผนขอทางราชการมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
	๓. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรอง และการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางราชการสามารถกระทำได้ แต่ต้อใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
	๔. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีผลเกี่ยวกับราชการ โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะต้องแจ้งหรือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหริบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมื...
	/...ข้อชักถาม
	- ๒ -
	ข้อชักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ
	๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น
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