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คำนำ
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการ
แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการ
ดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือ
สถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตางๆ ตองเผชิญอยูจริง และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคม
มิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงแสดง
เจตจำนงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย ตอไป

งานนิติการ
สำนักปลัดเทศบาล
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สวนที่ 1
บทนำ

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มี
อยูใ นปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทาง
ปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได
ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทำใหเกิด
การทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให
คนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก
การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่
เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
-25) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูท ี่ดีขึ้น ทำใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสว นตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
2. หลักการเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติเปนปญหาลำดับ
ตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย
ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน
องคกรที่เอื้อตอการทุ จริต คอรรัปชั นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ
ซึ่งไดสง ผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลให
ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
แมวาในชวงระยะที่ผา นมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจั ด ตั้ ง องค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุ
ที่ทำใหการทุจริตเปนปญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคม
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทำให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่
ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน
จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเ ปนฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2565 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน

ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2565 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ
-3ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูใ นปจจุบัน ไมใชตำแหนง
หนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงแสดงเจตจำนงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทำ
แผนปฏิ บั ติ การป องกั น การทุ จ ริ ตขององค กรปกครองส วนทองถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อใชเปน กรอบ
แนวทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัยตอไป และเพื่ อให เกิด
การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปน
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต
วิสัยทัศน
“บริหารงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส จริงใจ ตรวจสอบได ภายใตหลักธรรมาภิบาล”
คำอธิบายวิสัยทัศน
เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ซึ่งจะมุงสูการเปนองคกรที่มีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม เปนมิติใหมที่ประชาชนในพื้นที่ไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกร มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินการของ
องคกรไดทุกขั้นตอนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
พันธกิจ

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ปลุกจิตสำนึกใหมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงประโยชนสุขของประชาชน”
คำอธิบายพันธกิจ
การปองกันการทุจริตในระยะ 4 ปขางหนา จะเริ่มจากการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตทุก
รูปแบบ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในดำรงชีวิต ตั้งแตพื้นฐานของความคิดที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริต ตอ
ตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติไมเพิกเฉยตอการทุจริต ปลูกฝงและปลุกจิตสำนึกใหมีความตระหนักในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงประโยชนสุขของ
ประชาชนในทองถิ่น การทำงานมีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และมี
กลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ไดรับความไววางใจจากประชาชน
3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน

ทองถิ่น

1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
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2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสว นรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทำแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรว มคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสำนึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดาน

การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตำบลประโคนชัย
มิติ
1. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

1.1.1 (1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1.1.1 (2) โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย
1.1.1 (3) โครงการจัดงานวันเทศบาล
1.1.1 (4) โครงการอบรมจัดทำสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน
1.1.2 มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย”
1.1.3 (1) กิจกรรม “ใหความรู เรื่อง ผลประโยชน
ทับซอนใหกับบุคลากรของเทศบาล”
1.1.3 (2) กิจกรรม “จัดทำคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน”
1.1.3 (3) กิจกรรม “การใชแอพพลิเคชั่นกฎหมาย
ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

ป 2561 ป 2562
ป 2563
ป 2564 ป 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
40,000 40,000
40,000 40,000
100,000 100,000

40,000
40,000
100,000

40,000 40,000
40,000 40,000
100,000 100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.2 การสรางจิตสำนึกและ 1.2.1 (1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ความตระหนักแกประชาชน ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน
ทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 (2) มาตรการ “จัดตั้งศูนยอัยการคุมครอง
สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
1.2.1 (3) โครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาสตรี
เทศบาลตำบลประโคนชัย
1.2.1 (4) โครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรีและ
สรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว
1.2.1 (5) มาตรการ “ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบล
ประโคนชัย”
1.2.2 (1) โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
1.2.2 (2) โครงการสรางจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดลอม
1.2.2 (3) โครงการสงเสริมและรณรงคสรางจิตสำนึก
ความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1.2.3 (1) โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหมโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ป 2561 ป 2562
ป 2563
ป 2564 ป 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
-

-

100,000 100,000
50,000
-

50,000
-

100,000
50,000
-

-

-

100,000 100,000
50,000
-

50,000
-

200,000 200,000

200,000

200,000 200,000

200,000 200,000

200,000

200,000 200,000

50,000

560,000
50,000

50,000

50,000

50,000
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1.3 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนัก
แกเด็กและเยาวชน

มิติที่ 1

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.2.3 (2) โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชน
1.2.3 (3) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุง
จอมกระยาสารทประโคนชัย
1.3.1 (1) โครงการวันเด็กแหงชาติ
1.3.1 (2) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและ
สงเสริมการอาน
1.3.1 (3) โครงการชมรมหนูรักหองสมุด
1.3.2 (1) โครงการอบรมกฎหมายทองถิ่น
1.3.2 (2) กิจกรรม “สงเสริมเปดโอกาสให
เยาวชน
เขารวมรับฟงการประชุมสภา”
1.3.3 (1) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลประโคนชัย
3 มาตรการ 4 กิจกรรม
18 โครงการ

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ป 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
70,000
70,000 70,000
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

2,410,000 2,970,000 2,410,000 2,410,000 2,410,000
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2. การบริหารราชการ
เพื่อปองกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร
2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.1 มาตรการ “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารทองถิ่น”
2.2.1 (1) มาตรการ “ประกาศกำหนดนโยบาย
ความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตำบล
ประโคนชัย”
2.2.1 (2) มาตรการ “การสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล”
2.2.1 (3) มาตรการ “ออกคำสั่งมอบหมายงาน
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน
ราชการ”
2.2.2 (1) กิจกรรม “การจัดทำรายงานผลการใชจาย
เงินของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ”
2.2.2 (2) กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ-จัดจางผานชองการการประชาสัมพันธ”
2.2.2 (3) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
เทศบัญญัติงบประมาณ”
2.2.2 (4) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจาย
เงินงบประมาณ”
2.2.3 (1) มาตรการ “จัดใหมีคูมืออำนวยความสะดวก
แกประชาชนในการใชบริการราชการสวนทองถิ่น”

ป 2561 ป 2562
ป 2563
ป 2564 ป 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-9มิติ
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2.3 (2) มาตรการ “ใชบัตรคิวในการติดตอราชการ”
2.2.3 (4) กิจกรรม “สำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ”
2.2.3 (5) มาตรการ “รับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
2.2.3 (5) มาตรการ “รับขึ้นทะเบียนผูพิการ
2.3 มาตรการการใช
2.3.1 (1) มาตรการ “จัดใหมีคูมืออำนวยความสะดวก
ดุลยพินิจและใชอำนาจ
แกประชาชนในการใชบริการราชการสวนทองถิ่น”
หนาที่ใหเปนไปตาม
2.3.1 (2) มาตรการ “จัดทำแผนภูมิการใหบริการของ
หลักการบริหารกิจการ
แตละหนวยงาน
บานเมืองที่ดี
2.3.1 (3) มาตรการ “การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
บริการตางๆ กับประชาชน”
2.3.1 (4) กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน”
2.3.2 (1) มาตรการ “มอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”
2.3.2 (2) มาตรการ “มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี”
2.4 การเชิดชูเกียรติแก
2.4.1 กิจกรรม “ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล
หนวยงาน/บุคคลในการ
ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ผานทาง
ดำเนินกิจการการประพฤติ สื่อประชาสัมพันธ”
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 2.4.2 (1) กิจกรรม “มอบประกาศเกียรติคุณใหกับ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”

ป 2561 ป 2562
ป 2563
ป 2564 ป 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-10มิติ

มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.4.2 (2) กิจกรรม “มอบประกาศเกียรติคุณใหกับ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลประโคนชัย”
2.4.3 กิจกรรม “ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผานทางสื่อประชาสัมพันธ”
2.5 มาตรการจัดการใน 2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติ
กรณีไดทราบ หรือรับแจง ราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร”
หรือตรวจสอบพบการ
2.5.1 (2) มาตรการ “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ทุจริต
ราชการระหวางบุคลากรกับหัวหนาสวนราชการ”
2.5.2 (1) มาตรการ “จัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต”
2.5.2 (2) มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2.5.3 (1) มาตรการ “ไตสวนสอบขอเท็จจริง”
2.5.3 (2) มาตรการ “ดำเนินการทางวินัย”
2.5.3 (3) มาตรการ “ติดตามประเมินผล”
รวม
20 มาตรการ 10 กิจกรรม
- โครงการ

ป 2561 ป 2562
ป 2563
ป 2564 ป 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-11มิติ
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3. การสงเสริม
3.1 จัดใหมีและเผยแพร
บทบาท
และการมีสวนรวมของ ขอมูลขาวสารในชองทางที่
ภาคประชาชน
เปนการอำนวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวน

ป 2561 ป 2562
ป 2563
ป 2564 ป 2565
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.1.1 (1) มาตรการ “จัดใหมีศูนยรวมขอมูลขาวสาร
-

เทศบาลตำบลประโคนชัย”
3.1.1 (2) กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารให
ประชนชนทราบผานทางชองทางการประชาสัมพันธ”
3.1.2 (1) กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ-จัดจางผานทางชองทางการประชาสัมพันธ”
3.1.2 (2) กิจกรรม “จัดทำรายงานงานประจำป”
3.1.2 (3) กิจกรรม “รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมีชองทางการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล”
3.1.3 (2) กิจกรรม “เผยแพรขอมูลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน (จดหมายขาว)”
3.2 การรับฟงความคิดเห็น 3.2.1 (1) โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนา
การรับและตอบสนองเรื่อง เทศบาล
รองเรียน/รองทุกขของ
3.2.1 (2) โครงการจัดทำแผนชุมชน
ประชาชน
3.2.1 (3) กิจกรรม “การดำเนินงานศูนยรับเรื่อง
ราวรองทุกข”
3.2.1 (4) กิจกรรม “ประชุมประจำเดือน
คณะกรรมการชุมชน”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,000
-

32,000
-

120,000 120,000

32,000
120,000

32,000
-

32,000
-

120,000 120,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000
-

50,000
-

50,000
-

50,000
-

50,000
-

-

-

-

-

-
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.2.1 (5) กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลประโคนชัย”
3.2.1 (6) กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”
3.2.1 (7) กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคน
ชัย”
3.2.2 (1) กิจกรรม “ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข”
3.2.2 (2) มาตรการ “จัดใหมตี ูรับฟงความคิดเห็น”
3.2.2 (3) มาตรการ “รับเรื่องราวรองทุกขผานทาง
Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang”
3.2.3 (1) มาตรการ “แจงผลการดำเนินการตาม
ขอรองเรียน”
3.2.3 (2) กิจกรรม “การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข”
3.2.3 (3) มาตรการ “แจงผลการดำเนินการผานทาง
Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang”

ป 2561 ป 2562
ป 2563
ป 2564 ป 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-13มิติ
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

3.3.1 (1) มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลประโคนชัย”
3.3.1 (2) มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”
3.3.2 มาตรการ “ประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจาง
ผานทางชองทางการประชาสัมพันธ”
3.3.3 (1) มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคน
ชัย”
3.3.3 (2) กิจกรรม “การประเมินผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย”

รวม

10 มาตรการ 13 กิจกรรม
2 โครงการ

ป 2561 ป 2562
ป 2563
ป 2564 ป 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

252,000 252,000

252,000

252,000 252,000

-14มิติ
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสรางและ 4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1 มาตรการ “การจัดทำรายงานการควบคุม
ปรับปรุงกลไกในการ รายงานการควบคุมภายใน ภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน”
ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามที่คณะกรรมการตรวจ 4.1.2 (1) มาตรการ“ติดตามประเมินผลการควบคุม
ราชการขององคกร
เงินแผนดินกำหนด
ภายใน”
ปกครองสวนทองถิ่น
4.1.2 (2) มาตรการ “รายงานผลการดำเนินงาน
เกีย่ วกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
4.2. การสนับสนุนให
4.2.1 มาตรการ “การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการ
ภาคประชาชนมีสวนรวม
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย”
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ 4.2.2 (1) มาตรการ “ปดประกาศ/การประชา
การบริหารราชการตามชอง สัมพันธผานสื่อออนไลนเกี่ยวกับงานงบประมาณ
ทางที่สามารถดำเนินการได การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของ
ทางราชการ”
4.2.2 (2) กิจกรรม “การจัดทำแผนการใชจายเงิน”
4.2.2 (3) กิจกรรม “สงเสริมเปดโอกาสใหประชาชน
เขารวมฟงการประชุมสภาเทศบาล”
4.2.3 (1) มาตรการ “ปดประกาศ/การประชา
สัมพันธผานสื่อออนไลน รายงานผลการดำเนินการ
โครงการทุกขั้นตอน”
4.2.3 (2) กิจกรรม “การจัดทำแผนพัสดุจัดซื้อ
จัดจาง”
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-15มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสรางและ 4.3 การสงเสริมบทบาท
ปรับปรุงกลไกในการ การตรวจสอบของสภา
ตรวจสอบการปฏิบัติ ทองถิน่
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต

มิติที่ 4

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.3.1 มาตรการ “จัดทำหนังสือกฎหมายและ
ระเบียบเพื่อใชประโยชนในการพิจารณาของสภา
เทศบาล”
4.3.2 (1) มาตรการ “การตั้งกระทูคำถามหรือ
การอภิปรายสอบถามการบริหารงานของผูบริหาร
ในสภา”
4.3.2 (2) มาตรการ “สมาชิกสภาเขารวมเปน
คณะกรรมการตางๆ”
4.4.1 (1) มาตรการ “จัดใหมชี องทางการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล”
4.4.1 (2) มาตรการ “ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข”
4.4.1 (3) มาตรการ “ระบบควบคุมภายใน”
4.4.2 (1) กิจกรรม “เขารวมเปนเครือขาย อปท.
โปรงใส หัวใจคุณธรรม”
4.4.2 (2) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการ
บริหาร
ราชการสวนทองถิ่น
12 มาตรการ 4 กิจกรรม
1 โครงการ
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สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่ มทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเกิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเพื่อใหการบริหารองคกรเปนไปอยางทันทวงทีและถูกตอง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งจำเปนมากในการพัฒนาองคกร เพื่อใหมีความรูในดานตางๆ คือ ความรูในการบริหาร
ราชการ ความรูทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ความรูในการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงาน บริหาร
งบประมาณ และใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ สามารถทำงานรวมกันกับผูอื่นและใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
เทศบาลตำบลประโคนชัยไดเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจน
เทคนิคแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวความคิดทฤษฎีใหมๆ ที่จะสามรถนำมาปรับใชในการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาที่อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายที่กำหนด
3.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแกไขปญหา
การพัฒนางาน การปรับปรุงงาน และการทำงานรวมกันเปนทีม
3.3 เพื่ อ ให ผู เข า รั บ การฝ ก อบรมได พั ฒ นาทั ศ นคติ ที่ ดี ปลู ก ฝ งจิ ต สำนึ ก ทั้ งต อ องค ก ร ต อ ผู อื่ น
ตอตนเองและสาธารณะ เพื่ อมุ งปฏิ บั ติห น าที่ราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปน สำคัญ มีความเสียสละ
ประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม
3.4 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ตนเองตอการพัฒนาทองถิ่น
3.5 เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย
3.6 เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ศักยภาพในการปฏิบัติงานและไดรับประโยชนจากการอบรมเพื่อ
นำมาปรับใชในการทำงาน
4. เปาหมาย

บุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย
4.1 คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล
4.2 พนักงานเทศบาล
4.3 ลูกจางประจำ

-174.4 พนักงานจางตามภารกิจ
4.5 พนักงานจางทั่วไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

ตามโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
6.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดอบรมสัมมนา
- ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม
6.2 ขั้นดำเนินการ
จัดอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง
6.3 ขั้นสรุปผล
ติดตามประเมินผลหลังการอบรม

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5
8. งบประมาณการดำเนินงาน
500,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานการเจาหนาที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายที่กำหนด
10.2 ผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแกไขปญหา การพัฒนางาน
การปรับปรุงงาน และการทำงานรวมกัน
10.3 ผูเขารวมอบรมไดพัฒนาทัศนคติที่ดีมีจิตสำนึกทั้งตอองคกร ตอผูอื่น ตอตนเองและสาธารณะ
เพื่อมุงปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญ เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม
10.4 ผูเขารวมอบรมมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองตอการพัฒนาทองถิ่น
10.5 บุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีคุณธรรมจริยธรรม มากยิ่งขึ้น
10.6 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงานและไดประโยชนจากการอบรม
งานเพื่อนำมาปรับใชในการทำงาน

-18ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
กำหนดใหวันที่ 18 มีนาคมของทุกปเปน “วันทองถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล าเจ าอยู หั ว ที่ ได ท รงมี พ ระบรมราชโองการใหย กฐานะตำบลทาฉลอมขึ้น เป น สุ ขาภิ บ าลทาฉลอม
เมื่ อ วัน ที่ 18 มี น าคม 2448 ซึ่ งเป น จุ ดเริ่ม ตน ของการกระจายอำนาจการปกครองให แก ป ระชาชนอั น เป น การ
วางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเปนการพัฒนาไปสูการกำหนดนโยบายแหงรัฐในการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถเปน
กลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน โดยกระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทยขึ้นตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่ อาทิ กิจกรรมสาธารณประโยชนและสาธารณกุศล
การใหบริการประชาชนเพิ่มเติมจากที่เคยปฏิบัติเปนประจำ การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเผยแพรผลงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การจัดประชุมสัมมนาหรือเวทีสาธารณเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การบำบั ด ทุ ก ข บำรุ ง สุ ข ให กั บ ประชาชน การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามนโยบายรั ฐ บาลและกระทรวงมหาดไทย
หรื อ กิ จ กรรมพั ฒ นาอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ ให ค ำนึ ง ถึ งกระบวนการมี ส ว นร ว มและความสมานฉั น ท ข องประชาชน เพื่ อ ให
สาธารณชนไดเห็นความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเปนการเสริมสรางขวัญและกำลังใจ
ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงานและลูกจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตำบลประโคนชัย ซึ่งมีหนาที่ในการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหนาที่เพื่อประโยชน
สุขของประชาชน ไดจัดโครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย เพื่อเปนขวัญและกำลังใหแกเทศบาลตำบลประโคนชัย
ไดมุงมั่นในการใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแกประชาชนยิ่งขึ้นไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงานและลูกจางในเทศบาลตำบล
ประโคนชัยไดนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงใหกำเนิดการ
ปกครองสวนทองถิ่นครั้งแรกในประเทศ
3.2 เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดตระหนักถึง บทบาท ภารกิจ หนาที่ ความสำคัญ
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย
3.3 เสริมสรางขวัญและกำลังใจใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจางในเทศบาลตำบลประโคนชัย
3.4 เพื่อสรางความสมัครสมานสามัคคีของระหวางเทศบาลตำบลประโคนชัยกับประชาชนโดยใช
กิจกรรมรวมพลสรางสาธารณประโยชนชุมชน
3.5 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธอำนาจหนาที่ และผลงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยที่เปน
ประโยชนกับประชาชน
3.6 เพื่อสรางความตระหนักใหกับผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงานและลูกจาง
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย ไดเขาใจอำนานหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการ “บำบัดทุกข
บำรุงสุข” ใหกับประชาชนโดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก

-194. เปาหมาย

4.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาลตำบล
ประโคนชัยทุกคน
4.2 ผูนำหมูบาน และผูนำชุมชน
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานรวมกัน
6.2 จัดทำโครงการเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติ
6.3 จัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 และเผยแพรประชาสัมพันธอำนาจหนาที่ และผลงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
6.4 จัดกิจกรรมรวมพลสรางสาธารณประโยชน (ทำความสะอาดบริเวณและอาคารโรงเรียนเทศบาล
ตำบลประโคนชัย เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดทำการใหม)
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณ

40,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และประชาชนทั่วไปแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
10.2 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลตำบลประโคนชัย
มีความสามัคคี เมตตาปรารถนาดีตอกันโดยใชกิจกรรมรวมพลสรางสาธารณประโยชนเปนสื่อกลาง และมีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติหนาที่
10.3 ประชาชนไดรับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยที่ผานมา
และเห็นความสำคัญของบทบาทหนาที่ ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอันเปนพื้นฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
10.4 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจาง ตลอดจนประชาชนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลักการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

-20
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการวันเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องวันเทศบาล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม
2532 กำหนดใหวันที่ 24 เมษายนของทุกปเปน “วันเทศบาล” และใหเทศบาลกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล ตามความเหมาะสม แตควรเปนไปในลักษณะของการเผยแพร ประชาสัมพันธภารกิจของเทศบาลใหเปนที่
รูจักอยางแพรหลาย และเปนประโยชนตอประชาชน อันเปนเครื่องเตือนใจใหผูบริหาร และพนักงานเทศบาล รวมทั้ง
ประชาชนไดสำนึกถึง ความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบที่จะพัฒนาเทศบาลใหเจริญกาวหนา
ตอไป
เทศบาลตำบลประโคนชัย เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใหบริการสาธารณะ เพื่อ
แกไขปญหาตอบสนองความตองการแกประชาชนในทองถิ่น และมีบทบาทอยางยิ่งในการบำบัดทุกขบำรุงสุขและ
สรางความเจริญดานตางๆ ใหแกประชาชนในเขตชุมชนซึ่งถือวาเปนกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและพัฒนาไดดวยตนเอง เพื่อตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของ
การปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลเทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดจัดทำโครงการวันเทศบาลเพื่อเชิดชูความ
สำคัญของการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเทศบาลใหปรากฏแกประชาชนนอกจากนี้คณะผูบริหารไดกำหนดใหถือเอา
วันเทศบาลเปนวันประกาศนโยบายการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ประจำป และเปนวันรณรงคทำความสะอาดใหญของ
เทศบาลตำบลประโคนชัยดวย เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดใหกับเจาหนาที่
ตลอดจนเปนแบบอยางใหกับประชาชนในการรักษาความสะอาด จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการระลึกถึงความสำคัญและความเปนมาของการกอกำเนิดเทศบาล
3.2 เพื่อใหพนักงานเทศบาล ไมวาจะเปนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ไดตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองทองถิ่น โดยเฉพาะการปกครองทองถิ่นรูปแบบ
เทศบาลตลอดจนใหบุคคลากรตางๆ ไดมองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวกสรางความ
เปนธรรม ความเสมอภาคใหกับประชาชนที่มาใชบริการของเทศบาล
3.3 เสริมสรางขวัญ กำลังใจ ในการทำงานใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจำพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
3.4 เพื่อใหพนักงานเทศบาลไดรับทราบนโยบายจากผูบริหารในการบริหารงานของเทศบาลจาก
ผูบริหาร ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองความตองการของประชาชน
3.5 เพื่อใหบุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพันความสามัคคี
3.6 ปลูกฝง และสรางจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดใหบุคลากรในองคกร และประชาชน
ในชุมชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมระหวาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจำ ผูนำชุมชน รวมทั้งสิ้น 144 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย

-216. วิธีการดำเนินการ
6.1. ประชุมคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
6.2 จัดทำโครงการ เสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติ
6.3 จัดทำคำสั่งมอบหมายหนาที่ดำเนินการ
6.4 ดำเนินการตามโครงการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ
2. กิจกรรมอานสารสารรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล” เพื่อให
ประชาชนไดรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
3. กิจกรรมใหโอวาทและมอบนโยบายในการบริหารงานของเทศบาล เพื่อใหประชาชนได
รับทราบแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาภารกิจในการบริหารงานของเทศบาล โดยเนนสรางความเจริญ
กาวหนาใหกับเทศบาลในทุกระบบ การสงเสริมความเขาใจในบทบาท ภารกิจของเทศบาลใหกับประชาชน
4. กิจกรรม 5 ส เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสำนึก ดานการรักษาความสะอาดใหบุคลากรใน
องคกร และประชาชน โดยทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อุปกรณเครื่องใชสำนักงาน และจัดพื้นที่เพื่อใหบริการ
ประชาชนอยางเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไกรับความสะดวกสบาย ในการมาติดตอราชการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
40,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทำใหไดระลึกถึงความสำคัญและความเปนมาของการกอกำเนิดเทศบาล
10.2 ทำใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปได
ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองทองถิ่น โดยเฉพาะการปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาลตลอดจนใหบุคคลากร
ตางๆ ไดมองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวกสรางความเปนธรรม ความเสมอภาคใหกับ
ประชาชนที่มาใชบริการของเทศบาล
10.3 ทำใหไดรับ ขวัญ กำลังใจ ในการทำงานใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจำพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
10.4. ทำใหบุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพันความสามัคคี
10.5. ทำใหเกิดการปลูกฝง และสรางจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดใหบุคลากรในองคกร
และประชาชนในชุมชน
10.6. ทำใหไดทราบนโยบายของรัฐบาลรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยจากการการอาน
สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำป เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน

-22ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมจัดทำสมรรถนะการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 2
ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ., ก.ท., ก.อบต.) และ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดมีการประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีน่ ำเอาระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management ) มาใชกับขาราชการสวนทองถิ่นในระบบจำแนกตำแหนงตามประเภทหรือ
ลักษณะงาน (ระบบแทง) โดยการเชื่อโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร ระดับหนวยงานและระดับ
บุคคลเขาดวยกันผานกระบวรการกำหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการขององคกรที่ชัดเจน การติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง การพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลอง
กับเปาหมายที่กำหนดไว เพื่อนำผลการประเมินที่ไดไปประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน การใหเงินรางวัลประจำป การแตงตั้งใหดำรงตำแหนง การเลื่อนระดับ เปนตน โดยกำหนดใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคนจะตองจัดทำเปนการเฉพาะตัวเพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแลว
ยังเปนเครื่องมือของผูบริหารทองถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นและ
แนวนโยบายของผูบริหารทองถิ่นไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมไดอีกดวย
ซึ่งหากผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นตลอดจนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น ไมมีความรูหรือความเขาใจอยางถองแท อาจทำใหการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมเปนไปตามหลักการและวัตถุประสงคของระบบการบริหารงานบุคคลระบบใหม (ระบบแทง) งานการ
เจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาลได จึงไดจัดโครงการอบรมจัดทำสมรรถนะการปฏิบัติงาน ขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและรูปแบบ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นในระบบแทง (Broadband)
3.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรม สามารถจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการ จัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ไดอยางถูกตอง และขอตกลง
3.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีองคความรูในการประเมินตนเอง และสามารถใหคำชี้แนะและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย บุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย
4.2 พนักงานเทศบาล
4.3 ลูกจางประจำ
4.4 พนักงานจางตามภารกิจ
4.5 พนักงานจางทั่วไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
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ขั้นตอนการดำเนินงาน
6.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดอบรมสัมมนา
6.2 ขั้นดำเนินการ
- จัดอบรม พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง ตามโครงการ
6.3 ขั้นสรุปผล
- ติดตามประเมินผลหลังการอบรม

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณการดำเนินงาน
100,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานการเจาหนาที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ
รูปแบบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นในระบบแทง (Broadband)
10.๒ ไดเรียนรูเทคนิคและสามารถจัดทำขอตกลงกรปฏิบัติราชการ จัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ในระบบจำแนกตำแหนงตามประเภทและลักษณะงานไดอยางถูกตอง
10.๓ มี อ งค ค วามรู ใ นการประเมิ น ตนเอง ให ค ำชี้ แ นะและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางถูกตอง
ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย
พ.ศ.2557 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทำ ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง กำหนดใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางของ
เทศบาล มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ
ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชนของประเทศ
ชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทบั ซอน, ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย,

-24ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน
ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได, ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้
สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา
ประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และ
ประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาล
ตำบลประโคนชัย ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาล
ตำบลประโคนชัยไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย”
ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบตั ิหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและ
ระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของเทศบาลตำบลประโคนชัยเพื่อใหการดำเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลำดับ
3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตำบลประโคนชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
1. เผยแพร ป ระมวลจริ ย ธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่ อใชเป น คานิย มสำหรับ องคก ร
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย เปดเผยเปนการ
ทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)

-257. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักงานปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตำบลประโคนชัย ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย
ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แต
กลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี
การใชอิทธิพลตามอำนาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ
ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผูมีอำนาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตน
มีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐ
ทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดให
หนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาที่เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกบุคลากรในเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาล เพื่อใหพนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
ทับซอน

3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน

-263.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลประโคนชยมีจิตสำนึก คานิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย

พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตำบลประโคนชัย

5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีการดำเนินการ
จัดประชุมประจำเดือนและใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนั กงานเทศบาล และพนักงานจ างมีความรูเกี่ย วกับ ผลประโยชน ทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การจัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัย”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมี
กฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สำนักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการปองกัน

-27และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐและ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อัน
รวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน และเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ใหเปนกลไกสำคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ใน
ภาครัฐ เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคูมือการพัฒนาและสงเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัยขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสราง
ความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและ
ผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับ
การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัย ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนำไปเปนองคความรูในการทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทำ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

-2810. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ลำดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การใชแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 และมาตรา 103 ซึ่งมาตรา ๑๐๐ กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัว
และสวนรวมไว เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวยการ
ขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่ผานมา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของ ผูดำรงตำแหนงทาง
การเมืองหรือผูดำรงตำแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม และตามมาตรา ๑๐๓ กำหนดไววา หามไมใหเจาหนาที่ของ
รัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติใหรับได เวนแตการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
จากที่กลาวไวขางตน จำเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอม
ที่จะเขาใจสาเหตุและปจจัยที่นำสูการคอรรัปชั่น เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ
ที่นำไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่
เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการ
บริหารที่ดอยพัฒนา
เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐไดตระหนักในการดำรงตนตามอำนาจหนาที่และกรอบของกฎหมาย เทศบาล
ตำบลประโคนชัย จึงจัดกิจกรรมการใชแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103 เพื่อเปนเครื่องมือใน
การสรางเสริมองคความรูเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร โดยสงเสริมใหบุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเขาใจ
ในแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แกบุคลากรของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
องคกร
๓.๓ เพื่อไมใหการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาสตางๆ มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
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ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ทำแบบทดสอบที่อยูในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ
๑๐๓ ไดถูกตองทุกขอ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย
6. วิธีดำเนินการ

ใหผูบริหารทองถิ่น และพนักงานเทศบาลทุกคน ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา
๑๐๐ และ ๑๐๓ ลงในโทรศัพท จากนั้นก็ลงทะเบียนในระบบเพื่อเขาทำแบบทดสอบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)

8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ทำแบบทดสอบที่อยูในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ
๑๐๓ ไดถูกตองทุกขอ

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย แบงการปกครองออกเปนชุมชนยอยในเขตเทศบาล จำนวน ๑๖ ชุมชน
โดยไดทำการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนของแตละชุมชนที่เรียกวา “คณะกรรมการชุมชน” ซึ่งมีหนาที่เปนตัวแทนใน
การดำเนินการประสานงานระหวางชุมชนกับเทศบาล หนวยงานภาครัฐ และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อเปนการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง พรอมทั้งเปนการพัฒนาคนในชุมชนให
ไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ดานความรูความสามารถฝกทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อใหเกิดชุมชนที่
เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตประจำวันและสามารถดำรงชีวิตประจำวันโดยยึดหลัก
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” เปนสิ่งจำเปนมากในการพัฒนาองคกร พัฒนาตำบล และการพัฒนา
ชาติ การใหการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมใหกับบุคลากรของผูนำทองถิ่น ผูนำชุมชนเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐ
จะตองใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง และเพื่อใหกรรมการชุมชนไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง สามารถเปน
ผูนำในการทำหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดแนวทางพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในการดำเนินงานดังกลาวจำเปนตองมีการ
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สามารถนำสิ่งที่ไดรับมาปรับใชใหเกิดประโยชนในการทำงานได
เทศบาลตำบลประโคนชัยไดเล็งเห็นความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชนขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น พัฒนาความรูความสามารถ พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกในชุมชน เกิดความ
สัมพันธอันดีภายในองคกรและชุมชน ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาในทุกๆดาน ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหคณะกรรมการชุมชนไดรับฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นอื่นๆ
สามารถเพิ่มพูนประสบการณ ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ และนำไปประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือและ “การรูรักสามัคคี” ระหวางคณะกรรมการชุมชนกับ
เทศบาลฯ เสริมสรางจิตสำนึกใหตระหนักและเห็นความสำคัญในการมีสวนรวม เสียสละ ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชนของตนเอง
3.3 เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไปสูชุมชนพึ่งตนเอง โดยยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใชเปนแนวปฏิบัติ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง
เทศบาล จำนวน 1๕ คน
4.2 คณะกรรมการชุมชน และผูนำที่ปฏิบัติงานในชุมชน จำนวน ๑๔1 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
ชุมชนทั้ง 16 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

ขั้นตอนเตรียมงาน
๑) จัดทำบันทึกขอความและจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการจากผูบริหาร
๒) จัดทำกำหนดการจัดอบรม
๓) จัดทำหนังสือแจงคณะกรรมการชุมชน และผูนำที่ปฏิบัติงานในชุมชนเขตเทศบาลตำบล
ประโคนชัยทุกทานเขารวมอบรมตามโครงการดังกลาว
๔) จัดทำหนังสือและบันทึกขอความเพื่อเชิญผูที่มีความเชี่ยวชาญดานตางๆ รวมเปนวิทยากรในการ
อบรมครั้งนี้
๕) จัดทำหนังสือเชิญคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมเปนเกียรติในวันอบรม
๖) จัดทำบันทึกขอความจัดซื้อวัสดุอุปกรณและจางเหมาจัดหาอาหาร เพื่อใชในการอบรม
๗) ประสานงานสถานที่ตางๆ ที่จะนำคณะไปศึกษาดูงาน
8) จัดทำประกาศและคำสั่งเดินทางไปราชการ เพื่อไปศึกษาดูงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑) จัดอบรม ณ หองประชุมลีลาวดี (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
๒) นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
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๑) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการดังกลาว
๒) ติดตามประเมินผลของคณะกรรมการชุมชนหลังจากไดอบรมและศึกษาดูงานไปแลว
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
500,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑0.1 คณะกรรมการชุ ม ชน และผู น ำที่ ป ฏิ บั ติ ง านในชุ ม ชนในเขตเทศบาลมี ศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
10.๒ คณะกรรมการชุมชน และผูนำที่ ปฏิ บัติ งานในชุมชนในเขตเทศบาลมีวิสัยทั ศน ที่กวางไกล
และสามารถนำความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
10.3 องคกรชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได
10.4 ผูนำและประชาชนในชุมชนสามารถนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได
10.5 คณะกรรมการชุมชน และผูนำที่ปฏิบัติงานในชุมชนในเขตเทศบาลมีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน กอใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ
ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “จัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย และเทศบาลตำบลประโคนชัยตางมีภาระหนาที่และเจตนารมณ
รวมกันในการที่จะคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอันเปนการชวยเหลือ แกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ที่มีปญหาทางดานกฎหมายเพื่อสรางความธรรมในสังคมและใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาคาใชจาย ตลอดจนเสริมสราง
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในเชิงสมานฉันท โดยการใหความชวยเหลือในการใหคำปรึกษาทางดานกฎหมาย
ตอตานการคามนุษยในระดับทองถิ่น ไกลเกลี่ย ประนอมและระงับขอพิพาทในระดับทองถิ่นแทนการใช กระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก การคุมครองสิทธิผูบริโภค การพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การตอตาน
การใชความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ดังนั้น เพื่อใหภารกิจสำเร็จลุลวงสมดังเจตนารมณดังกลาวทั้งสองหนวยงานจึงไดทำขอตกลงเพื่อ
ความรวมมือกันในการจัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในเทศบาลตำบลประโคนชัย
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๓.๑ เพื่อสรางเครือขายพันธมิตรและความรวมมือระหวางหนวยงานในการคุมครองสิทธิและ
ชวยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลประโคนชัย
๓.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยในการขอรับคำปรึกษา
ทางดานกฎหมาย การคุมครองสิทธิผูบริโภค
๓.๓ เพื่อสนับสนุนใหประชาชนใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเชิงสมานฉันทเพื่อขจัดขอขัดแยง
หรือขอพิพาทในชุมชน โดยวิธีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท
๓.๔ เพื่อลดคาใชจายของประชาชนในการดำเนินคดี ประหยัดเวลาในการประกอบอาชีพ และลด
ความขัดแยงในชุมชน
๓.๕ เพื่อเปนศูนยรณรงคและตอตานการคามนุษย
๓.๖ เพื่อเปนศูนยดูแลอนุรักษและพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
๓.๗ เพื่อเปนศูนยรณรงคและตอตาน เฝาระวัง ระงับเหตุ การใชความรุนแรงตอเด็กสตรี และบุคคล
ในครอบครัว

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย จำนวน ๑ แหง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ จัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนโดยทำ MOU รวมกับ
สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย
๖.๒ รวมเปนพันธมิตร ในการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกผูนำชุมชน และประชาชนเพื่อ
สนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทในการไกลเกลี่ยประนอมและระงับขอพิพาทในระดับทองถิ่น ตลอดจนพัฒนาบุคลากร
เพื่อทำหนาที่ในการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖.๓ การใหความชวยเหลือแกประชาชนในการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ใหผูประสานงานของทั้ง
สองฝายรวมกันกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เพื่อใหเกิดความสะดวกตอการใหบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของ
ทั้งสองฝาย
๖.๔ เปนศูนยรณรงคและตอตานการคามนุษย ศูนยดูแลอนุรักษและพิทักษรักษาทรัพยกรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชน และศูนยรณรงคและตอตาน เฝาระวัง ระงับเหตุ การใชความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

-33๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
๑๐.๒ รอยละของเรื่องที่รับแจงที่ไดรับการใหคำแนะนำ/ชวยเหลือ
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลประโคนชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ผูหญิงหรือสตรีไทย มีบทบาทหนาที่ความสำคัญมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา ทั้งในทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง สตรีมิใชมีบทบาทเปนเพียงภรรยาและมารดาที่มีหนาที่เพียงแครับผิดชอบงานบานและเลี้ยงดู
บุตรเทานั้น มีสตรีจำนวนไมนอยที่มีความรูความสามารถและประกอบหนาที่การงานในตำแหนงระดับสูงเชนเดียวกับ
ผูชาย สตรีจึงเปนทรัพยากรและเปนกำลังสำคัญในการที่จะผลักดันและพัฒนาสังคมประเทศชาติใหกาวหนาตอไป
อยางไรก็ตามยังมีสตรีอีกจำนวนมากที่ถูกจำกัดบทบาท ความเสมอภาค การไมไดรับความคุมครอง
ทางสังคมที่ดีพอและการขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาสงเสริมศักยภาพของตน ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองให
ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาสตรีหรือผูหญิง และโดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐที่
ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ยอมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาของสตรีในพื้นที่ไดดีที่สุด จึงเปนองคกรสำคัญ
ในการที่จะสงเสริมการพัฒนาสตรีทั้งในดานการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ สุขภาพอนามัย อาชีพ และความมั่นคง
ทางดานรายได ตลอดจนการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง โดยการพัฒนานั้นจะตองครอบคลุมถึงสตรีในทุก
กลุมวัย
เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดจัดทำโครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลตำบล
ประโคนชัยขึ้น เพื่อพัฒนาผูนำสตรีในเขตทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อเสริมสรางและพัฒนาวิสัยทัศนของผูนำสตรี
ไทย ใหมีบุคลิกภาพที่โดดเดน นาเชื่อถือ สรางการยอมรับ สรางทัศนคติที่เอื้อตองานบริการ ใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เปนฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนใหประสบความสำเร็จ เปนแบบอยางที่ดีในการแกไข
ปญหาสังคม เพื่อนำไปสูการพัฒนาประเทศ และมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับทองถิ่นอันเปน
รากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ใหเปนที่ยอมรับตอสังคม
3.๒ เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุมสตรี
๓.3 เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถตอการพัฒนาความเปนผูนำของสตรีใน
การที่จะบริหารจัดการองคกรสตรีใหมีประสิทธิภาพ
3.๔ เพื่อพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหผูนำสตรีมีความเขมแข็ง เปนฐานพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตางๆ เพื่อแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย
3.๕ เพื่อกระตุนใหผูนำสตรีมีความรูความสามารถ และเปนตนแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผล
แกสตรีกลุมอื่นๆ ตอไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนำสตรีและสมาชิกกลุมสตรีเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน ๑5๐ คน

-345. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย
6. วิธีดำเนินการ

6.๑ เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ
6.๒ ประชาสัมพันธรับสมัครสตรีที่สนใจเขารวมโครงการฯ
6.3 ติดตอประสานงานวิทยากรเพื่อมาบรรยายใหความรูแกสตรี
6.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะตองใชในการจัดอบรม
6.5 ดำเนินการจัดอบรมใหแกผูเขาอบรม โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้
- บทบาทหนาที่ของผูนำสตรีในปจจุบัน
- การพัฒนาศักยภาพของสตรีในการทำงานจิตอาสา
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- ทักษะการใหคำปรึกษากับสตรีในชุมชน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
6.6 สรุป และประเมินปญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามโครงการ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
100,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑0.1 สตรีไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดดียิ่งขึ้น
10.๒ สตรีไดรับการสงเสริมใหสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพสรางความภาคภูมิใจ
ใหกับตนเองครอบครัวและสังคม
10.๓ ผูเขารวมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองใหสูภาวะการ
เปนผูนำที่ดี
10.4 องคกรสตรีในทุกระดับมีความเขมแข็ง พรอมเปนฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนใหเกิดการ
พัฒนา และพรอมชวยเหลือสังคมในการแกไขปญหาของสังคมในทุก ๆ ดานและทุกระดับ
10.5 กระตุนใหผูนำสตรีมีความรูความสามารถ และเปนตนแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก
สตรีกลุมอื่นๆ ตอไป
10.6 เสริมสรางความรู ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถตอการพัฒนาความเปนผูนำของสตรีในการ
ที่จะบริหารจัดการองคกรสตรีใหมีประสิทธิภาพ
10.7 พัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหผูนำสตรีมีความเขมแข็งเปนฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตางๆ เพื่อแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย

-35ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรีและสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เปนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเปน
เวลานาน ปจจุบันสถานการณปญหาไดขยายวงกวางขึ้นและมีระดับของความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเปนอยางมาก ซึ่งการกระทำความรุนแรงตอผูหญิงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรม
การกระทำความรุนแรงของผูชาย ผูหญิงที่ถูกกระทำยังมีความอายที่จะแสดงใหสังคมรับรูทำใหไมสามารถแกปญหา
ตั้งแตตนเหตุได
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ
เชน การทำรายรางกาย การบังคับจิตใจ การขมขู การใชวาจาดาวาทำใหเจ็บช้ำน้ำใจ การควบคุมกักขัง การขมขืน
กระทำชำเรา และการกระทำอนาจาร เปนตน ซึ่งผูกระทำสวนใหญเปนผูชายและมักเปนบุคคลใกลชิดหรือบุคคลใน
ครอบครัว สวนผูถูกกระทำเปนผูหญิง ผูสูงอายุ และเด็ก ปญหาความรุนแรงในครอบครัวสังคมมองวาเปนเรื่องสวนตัว
แมแตญาติพี่นองและผูใกลชิดไมกลาเขาไปชวยเหลือทำใหผูหญิงตกอยูในภาวะยากลำบากและไมกลาบอกเลาใหใคร
ฟงเพราะคิดวาเปนเรื่องนาอับอาย หรือจำตองยอมถูกกระทำความรุนแรงเนื่องจากเปนหวงลูกและตองพึ่งพิงทาง
เศรษฐกิจจากผูชาย สำหรับสาเหตุของการกระทำความรุนแรงเกิดจากหลายปจจัย ไดแก เหลา สารเสพติด การพนัน
ความหึงหวง การสะทอนภาพความรุนแรงของสื่อตางๆ ที่สำคัญคือคานิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อวาผูชายเปนผูนำ
ครอบครัว สามีเปนเจาชีวิตภรรยาและลูก มีสิทธิ ดุดา ทุบตีทำราย หรือบังคับใหมีเพศสัมพันธตามความตองการ
เปนตน
ปจจุบันปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวไดกลายเปนปญหาดานสิทธิ
มนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะตองเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา ซึ่งมิใชเรื่องสวนตัวอีกตอไปแลว
รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการคุมครองแกผูที่ตกเปนเหยื่อของการกระทำความรุนแรง และลงโทษ/เยียวยา/ฟนฟูผูกระทำความรุนแรง
รวมทั้งสงเสริมใหสังคมรอบขางไดมีสวนรวมในการปองกันแกไขและเฝาระวังปญหารวมกัน เทศบาลตำบลประโคนชัย
ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรีและสรางความเขมแข็งแกสถาบัน
ครอบครัวขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองแกผูที่ตกเปนเหยื่อของการกระทำ
ความรุนแรง และลงโทษ/เยียวยา/ฟนฟูผูกระทำความรุนแรง รวมทั้งสงเสริมใหสังคมรอบขางไดมีสวนรวมในการ
ปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหารวมกัน ตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสรางความตระหนัก และความรวมมือแกกลุมเปาหมายในการปองกัน เฝาระวังความรุนแรง
ในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปสูการวิเคราะหปญหา และแผนดำเนินการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
3.2 เพื่อใหผูนำชุมชน กลุมสตรีและบุคคลในครอบครัวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัยไดมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
3.3 เพื่อใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขาย เฝาระวัง
ปญหาในพื้นที่
3.๔ เพื่อใหเกิดชุมชนที่เขมแข็ง

-364. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็ก สตรี และตัวแทนสมาชิกครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน 6๐ คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.๑ เขียนโครงการ / เสนอโครงการ / ขออนุมัติโครงการ
6.๒ ประชาสัมพันธรับสมัครผูที่สนใจเขารวมโครงการฯ
6.3 ติดตอประสานงานวิทยากรเพื่อมาบรรยายใหความรูแกกลุมเปาหมาย
6.4 จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณที่จะตองใชในการจัดอบรม
6.5 ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ
6.6 สรุป และประเมินปญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามโครงการ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
50,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ เกิดความตระหนักและความรวมมือแกกลุมเปาหมายในการปองกัน เฝาระวังความรุนแรงใน
พื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปสูการวิเคราะหปญหา และแผนดำเนินการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
10.2 กลุมเปาหมายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
10.3 สังคมและชุมชนรวมดวยชวยกันในการปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขาย เฝาระวัง
ปญหาในพื้นที่
10.4 เกิดชุมชนที่เขมแข็ง
ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตำบล เทศบาลตำบลประโคนชัย”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะหลายประเภทใหแก
ประชาชนในทองถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามยังมีภารกิจอีกหลายประเภทที่มิไดอยูในความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตประชาชนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนและมารองขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชวยเหลือ ทำใหประชาชนเสียเวลาในการติดตอหนวยงานของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหเปนการประสานความรวมมือภายใตกรอบอำนาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และ
อำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบล
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สะดวกในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น โดยประสานความรวมมือกับสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดบุรีรัมย
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อใหคำปรึกษาและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย การไกลเกลี่ย ประนอม และระงับขอพิพาท รวมถึงคาใชจายแก
ประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรมผานกองทุนยุติธรรมหรือชองทางอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง
ความยุติธรรมไดโดยงาย สะดวกรวดเร็ว และเสมอภาค
๓.๒ เพื่อประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับและจัดการเรื่องราวรองทุกข ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒
๓.๓ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนและเครือขายชุมชน ใหมีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบล เทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน ๑ แหง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
๖. วิธีดำเนินการ
ที่มีผูมายื่นคำรอง

๖.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองทุกข รองเรียนขอความเปนธรรม และการใหความชวยเหลือ

๖.๒ ประสานงานเพื่อแกไขปญหาและอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
๖.๓ สนับสนุน สงเสริม และประสานการปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองคกรตางๆ ในชุมชนเพื่อรวมกัน
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น
๖.๔ ติดตามและประเมินผลการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบล เทศบาลตำบลประโคนชัย
๑๐.๒ รอยละของเรื่องที่รับแจงที่ไดรับการใหคำแนะนำ/ชวยเหลือ

-38ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อเปนการเสนอนโยบายกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบ วาดวยการจัดทำ การปรับปรุงขอมูล
การใชและการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหสามารถนำไปใชในการจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
3.2 เพื่อใหเกิดสัดสวนและปริมาณงานที่เหมาะสม
3.3 เพื่อใหสามารถจัดทำ ปรับปรุงขอมูลตางๆ ในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินไดอยาง
ตอเนื่องและถูกตองตลอดไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดเก็บรายไดของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. พื้นที่ดำเนินการ
ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจางเหมาตามระเบียบงานพัสดุ (การออกสำรวจภาคสนาม ตรวจสอบขอมูล ฯลฯ)

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
200,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินที่สามารถนำไปใชในการจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลำดับที่ 7
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสรางจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอม
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน มีอัตราการเพิ่มตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรควบคูกับการขยายตัวของปญหาการจัดการขยะมูลฝอยและปญหาสิ่งแวดลอมมากมายที่
ตามมา โดยในป ๒๕๔๔ มีปริมาณขยะทั่วประเทศประมาณ ๑๓ ลานตัน และในป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการศึกษาพบวามี
ปริมาณขยะเกิดขึ้นตอวัน ๔๐,๓๓๒ ตัน การเกิดขยะมูลฝอยในชุมชนตางๆ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่ว

-39ประเทศจะมีอัตราเฉลี่ยประมาณ ๐.๖-๐.๘ กิโลกรัมตอคนตอวัน โดยที่กรุงเทพมหานครมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
สูงสุดคือ ๑.๖๘ กิโลกรัมตอคนตอวัน ขยะมูลฝอยที่มีแหลงกำเนิดมาจากชุมชนมีองคประกอบหลักอยูดวยกัน ๔
ประเภท คือ (๑) ขยะอินทรียที่สามารถยอยสลายได เชน เศษอาหารตางๆ เศษใบไม เศษหญา (๒) ขยะรีไซเคิล เชน
แกว, เศษโลหะ พลาสติก อลูมิเนียม เปนตน ขยะทั้งสองประเภทนี้สัดสวนที่สูงถึงรอยละ ๖๔ และ ๓๐ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั้งหมด (๓) ขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายจากชุมชน เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟฟา (๔)
ขยะทั่วไป เชน เศษฝา เศษไม เศษวัสดุกอสราง ขยะอันตรายและขยะทั่วไปพบประมาณรอยละ ๓ และอีกรอยละ ๓
นอกนั้นเปนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอีกจำนวนหนึ่ง
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเมืองมีแนวโนมที่จะประสบปญหามากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก
สาเหตุหลายประการไดแก รูปแบบและองคประกอบของขยะมูลฝอยที่มีความยากตอการกำจัด การตอตานของ
ประชาชนในการกอสรางสถานที่กำจัดขยะ ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณในการกำจัดและที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
คือขาดความรวมมือจากชุมชน จึงทำใหการจัดการขยะมูลฝอยไมมีประสิทธิภาพ เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในทองถิ่นได ดังนั้นเพื่อเปนการเสริมสรางใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยรูปแบบตางๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดจัดทำโครงการสรางจิตสำนึกใน
การรักษาสิ่งแวดลอม ขึ้น
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และสามารถคัดแยก
ขยะไดอยางถูกตอง
๓.๒ เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การรับซื้อขยะรีไซเคิล
๓.๓ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมรวมกัน
๓.๔ เพื่อใหประชาชน มีรายไดจากการขายขยะมูลฝอย
๓.๕ เพื่อใหปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลประโคนชัยลดลง
๓.๖ เพื่อเปนการรักษาสิ่งแวดลอม ทำใหชุมชนสะอาด และการเกิดโรคติดตอลดลง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ตัวแทนจากสมาชิกกลุมรีไซเคิลขยะของชุมชนวัดแจงคุมสายัณห, ชุมชนวัดโพธิ์, ชุมชน วัดโคน
คุมอำปล, ชุมชนวัดโคนคุมระเนียด, ชุมชนศูนยการคา,ชุมชนหนองกกใต และชุมชนกันเตอล
๔.๒ ตัวแทนคณะผูบริหาร, สมาชิกสภา, และเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลประโคนชัย
๕. พื้นที่ดำเนินการ
ชุมชนวัดแจงคุมสายัณห, ชุมชนวัดโพธิ์, ชุมชนวัดโคนคุมอำปล, ชุมชนวัดโคนคุมระเนียด, ชุมชน
ศูนยการคา, ชุมชนหนองกกใต และชุมชนกันเตอล
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ จัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
๖.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการทำกิจกรรมตางๆ ตามโครงการ
๖.๓ จัดเตรียมสถานที่ ประสานงานวิทยากรและผูที่เกี่ยวของ พรอมสถานที่ศึกษาดูงาน
๖.๔ จัดการอบรมเพื่อใหความรูและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๖.๕ จัดประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน
๖.๖ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการระหวางเทศบาลกับชุมชนในแตละพื้นที่ในกลุมเปาหมายเพื่อ
ดำเนินการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล

-40๖.๗ ชุมชนในพื้นที่เปาหมายจัดกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
๖.๘ ขยายผลการดำเนินงานของแตละชุมชนใหคลอบคลุมทุกครัวเรือน
๖.๙ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานรับซื้อขยะไซเคิลของแตละชุมชน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๗.๑ จัดอบรมใหความรูแกผูเขารวมอบรม (จำนวน ๑ วัน) ณ หองประชุมลีลาวดี สำนักงานเทศบาล
ตำบลประโคนชัย
๗.๒ นำผูเขาอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (จำนวน ๓ วัน) โดยศึกษาดูงานดานการ
จัดการขยะมูลฝอย
๗.๓ จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน (จำนวน ๑ วัน) ณ หองประชุมลีลาวดี สำนักงานเทศบาล
ตำบลประโคนชัย
๗.๔ ชุมชนเปาหมายแตละชุมชนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล
อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง ในปงบประมาณ ๒๕๖๐
๘. งบประมาณดำเนินการ
200,000.-บาท
๙. ผูรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนมีความตระหนัก มีจิตสำนึก รวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอมและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากครัวเรือน และสามารถนำขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหมได
๑๐.๒ สามารถนำความรูที่ไดไปปฏิบัติจริงได
๑๐.๓ ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี นาอยู และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๐.๔ ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลลดลงจากเดิม
๑๐.๕ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายขยะรีไซเคิล
๑๐.๖ ไดรับประสบการณและความรูใหมๆ เพื่อนำมาใชในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
ประโคนชัย
ลำดับที่ 8
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสรางรณรงคสรางจิตสำนึกความตระหนักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดใหมีการจัดการ
สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๓๕-๓๖ เพื่อเปนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับประเทศ โดยสำนักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักในการยกรางและประสานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยใชประเด็นยุทธศาสตร คือ การปรับฐานการผลิตและ
การบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ
การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ การพัฒนาคน

-41และสังคมใหมีสำนึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนจัด
การคุณภาพสิ่งแวดลอมจำเปนจะตองมีกลไกสนับสนุนการดำเนินงาน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ จึงกำหนดใหจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด (มาตรา ๓๗-๔๑) และ
สืบเนื่องจากแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ที่กำหนดใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถายโอนภารกิจและงบประมาณ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนที่องคการและปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนที่เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำเพื่อใหการปองกันรักษาสิ่งแวดลอมไดผลอยางจริงจังและสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อสรางกระแสสังคมใหเกิดแนวรวมอยางยั่งยืน ในการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
๓.๒ เพื่อสรางจิตสำนึกใหชุมชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.๓ เพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกับทองถิ่นและชุมชนใหมีบทบาทหนาที่
รับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชน
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ จั ด ทำโครงการเพื่ อ เสนอขออนุมัติ และขอนำไปเสนอเพื่ อขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
แผนดิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และงบกองทุนสิ่งแวดลอม
๖.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการทำกิจกรรมตางๆ ตามโครงการ
๖.๓ จัดเตรียมสถานที่ ประสานงานวิทยากรและผูที่เกี่ยวของ
๖.๔ จั ด การอบรมเพื่ อ ให ค วามรู แ ละศึ ก ษาดู งานเกี่ ย วกั บ การจิ ต สำนึ ก ความตระหนั ก อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๕ สรุปผลการดำเนินงาน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ -2565
๘. งบประมาณดำเนินการ
560,000.-บาท
๙. ผูรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ลดปริมาณขยะภายในชุมชนไดตั้งแตตนทาง

-42๑๐.๒ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและสรางความเขมแข็งใหชุมชนในรูปแบบเครือขาย
การจัดการขยะมูลฝอย
๑๐.๓ ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และสามารถนำขยะมาแปรรูปได เชน ทำน้ำหมักชีวภาพ
ทำปุยอินทรีย
ลำดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ
เศรษฐกิจพอเพี ยง เป นปรัช ญาที่ ชี้ถึงแนวการดำรงอยูและปฏิบั ติตนของประชาชนในทุ กระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปใน ทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนำวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการ
ดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐนัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต
ดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ เทศบาลตำบล
ประโคนชัยตระหนักถึงความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดทำ โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรแนวใหมแกประชาชนในเขตเทศบาล โดยการ
เสริมสรางทักษะดานเกษตรกรรมใหแกประชาชนและผูที่สนใจ เพื่อเปนอาชีพเสริมที่เพิ่มรายไดใหแกครัวเรือน เปน
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน สรางความรักความสามัคคี ลดคาใชจายภายในครอบครัว และยังเปนการสงเสริมให
ประชาชนรักทองถิ่น อนุรักษสภาพแวดลอม มีความรับผิดชอบ สรางวินัยใหกับตนเอง มีการทำงานรวมกับผูอื่นอยาง
มีความสุข และเปนการสงเสริมความสามัคคีในชุมชนกอใหเกิดชุมชนเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค

3.๑ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตไปสูแนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว
3.๒ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเอง
3.๓ เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทำใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
3.๔ เพื่อพัฒนาใหประชาชนเกิดความรูและทักษะอาชีพเกษตรกรรม สามารถนำไปประกอบเปน
อาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได
3.๕ เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาความยากจนใหกับประชาชนในเขตเทศบาล

-433.๖ เพื่อใหประชาชนสามารถลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
3.๗ เพื่อใหประชาชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในลักษณะการรวมกลุมเปนการรวมกันคิดรวมกันทำ
และรวมพัฒนา กอใหเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน 10๐ คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
อบรมและศึกษาพื้นที่ ณ ศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.๒ สำรวจความตองการในการเขารับการฝกอบรมตามโครงการฯ
6.3 ประสานงานจัดหาวิทยากรและสถานที่อบรมใหแกผูที่สนใจ
6.4 จัดเตรียมอุปกรณในการดำเนินงาน
6.5 ดำเนินการอบรมใหความรูกับผูที่เขารวมอบรม
6.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
5๐,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ ชวยลดตนทุนการผลิตและทำใหสามารถเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้น
10.๒ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตไปสูแนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลาย
10.๓ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุ
10.๔ เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทำใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
10.๕ ประชาชนที่เขาอบรมไดเกิดความรูและทักษะอาชีพเกษตรกรรม สามารถนำไปประกอบ
อาชีพเสริมและอาชีพหลักได
10.๖ ประชาชนที่เขาอบรมสามารถลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัวสามารถ
ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
10.๗ เปนแนวทางการแกไขปญหาความยากจนใหกับประชาชนในเขตเทศบาล

-44ลำดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากสถานการณปจจุบันของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและซับซอนมากขึ้นอยางตอเนื่อง จากสวน
หนึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกไมวาจะเปนปจจัยจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแผแนวความคิดเรื่องการดำรงชีวิตจากทางสื่อมวลชนตะวันตกรวมทั้งการถูกบีบรัดทาง
สังคมในแตละบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดผลกระทบตอแมบานและสตรี เนื่องจากแมบานและสตรียังขาด
ประสบการณในการดำรงชีวิตที่จะรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม และคานิยมตางๆ ซึ่งอาจจะ
แสดงออกมาทางดานพฤติกรรมการเลียนแบบ การแสดงออกที่ไมเหมาะสมตอสังคมสวนรวม ดังนั้นเพื่อที่จะชวย
ปองกันและแกไขปญหาดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นได แมบานและสตรีจึงควรที่จะไดรับการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก
เพื่อที่จะชวยในการสนับสนุนการสรางโอกาสและสรางภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิตตอไป
เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดตระหนักถึงการสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุมครองดูแล
พิทักษสิทธิประโยชนของสตรีและประชาชนที่สนใจใหมีโอกาสเขาถึงบริการทางสังคมจึงไดจัดทำ “โครงการอบรม
สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน” โดยการเสริมสรางทักษะดานอาชีพใหแกกลุมแมบาน กลุมสตรี และประชาชนที่
สนใจขึ้น เพื่อสนับสนุนใหมีการฝกอบรมในการทำอาชีพเสริม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณคา
สรางความรักความสามัคคี เพิ่มรายไดลดรายจายใหแกครัวเรือน
3. วัตถุประสงค
ครัวเรือน

3.๑ เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพใหแกกลุมเปาหมาย
3.๒ เพื่อสรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มรายไดและลดรายจายใน

3.3 เพื่อสงเสริมและจัดตั้งกลุมอาชีพในเทศบาลตำบลประโคนชัย
3.4 เพื่อใหกลุมเปาหมายไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว
3.5 เพื่อเสริมสรางใหกลุมเปาหมายพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.6 เพื่อเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
กลุมเด็กและเยาวชน กลุมแมบาน กลุมสตรี และประชาชนทั่วไป จำนวนกิจกรรมละ 80 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.๒ สำรวจความตองการในการเขารับการฝกอบรมตามโครงการฯ
6.3 ประสานงานจัดหาวิทยากรและสถานที่อบรมใหแกผูที่สนใจ
6.4 จัดเตรียมอุปกรณในการดำเนินงาน
6.5 ดำเนินการอบรมใหความรูกับผูที่เขารวมอบรม

-456.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
8. งบประมาณดำเนินการ
5๐,๐๐๐.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ กลุมเปาหมายไดเกิดความรูและทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพ
หลักได
10.๒ กลุมเปาหมายสามารถลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิต
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
10.๓ เปนแนวทางการแกไขปญหาความยากจนใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
10.๔ กลุมเปาหมายไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในลักษณะการรวมกลุมเปนการรวมกันคิดรวมกัน
ทำและรวมพัฒนา กอใหเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
ลำดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุงจอม - กระยาสารทประโคนชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กุงจอม-กระยาสารท เปนสินคาหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ที่ผูประกอบอาชีพทำเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และทำชื่อเสียงใหกับเทศบาลตำบลประโคนชัย เปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ควรสืบสานไวใหลูกหลานคนรุนใหมสืบทอดตอไป ปญหาที่พบในการผลิตและจำหนายสินคาของสมาชิกใน
ชมรมยังมีปญหาในดานการจัดการขนสง และการสงมอบสินคา ทำใหตองลงทุนสูง
เทศบาลตำบลประโคนชัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวขางตน จึงไดจัดทำโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชมรมกุงจอม-กระยาสารทประโคนชัย ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกุงจอม-กระยาสารทประโคนชัยให
ดีขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการขนสงและการจัดสงสินคา บริหารจัดการตนทุนโลจิสติกส
และเพื่อสงเสริมความสัมพันธและสรางเครือขายผูประกอบการ บุคลากร และประชาชนทั่วไป
3. วัตถุประสงค

3.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกุงจอม-กระยาสารทประโคนชัยใหดีขึ้น
3.2 เพื่อปรับรูปแบบการจัดการขนสงและสงมอบผลิตภัณฑใหไดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหสามารถบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกส
3.4 เพื่อสงเสริมความสัมพันธและสรางเครือขายผูประกอบการ บุคลากร และประชาชนทั่วไป
3.5 เพื่อใหเกิดชุมชนที่เขมแข็ง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกชมรมกุงจอม-กระยาสารทประโคนชัย จำนวน 25 คน

-465. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.๒ สำรวจความตองการในการเขารับการฝกอบรมตามโครงการฯ
6.3 ประสานงานจัดหาวิทยากรและสถานที่อบรมใหแกผูที่สนใจ
6.4 จัดเตรียมอุปกรณในการดำเนินงาน
6.5 ดำเนินการอบรมใหความรูกับผูที่เขารวมอบรม
6.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สุรนารี

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ สมาชิกชมรมฯ มีศักยภาพในการบริหารจัดการการผลิตและจำหนายสินคาไดดีขึ้น
10.2 สมาชิกชมรมฯ สามารถปรับรูปแบบการจัดการขนสงและสงมอบผลิตภัณฑไดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
10.3 สมาชิกชมรมฯ สามารถบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกสไดดี
10.4 เกิดความสัมพันธและสามารถสรางเครือขายผูประกอบการ บุคลากร และประชาชนทั่วไป
10.5 เกิดชุมชนที่เขมแข็ง

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการวันเด็กแหงชาติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่รัฐบาลกำหนดใหเปนวันเด็กแหงชาติ ตรงกับวันเสารที่สองของเดือนมกราคมของทุกป ซึ่ง
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อใหตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือวาเปน
ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งตอประเทศชาติที่จะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาและมั่นคง
สืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเปนกำลังของชาติดวย การขยันหมั่นศึกษาหาความรูและใชเวลาใหเปนประโยชนอยาง
เต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานดวยความรับผิดชอบยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาชวยเหลือเอื้อเฟอผูอื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมชวย
กันรักษาความสะอาดและอนุรักษทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติสวนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนไดตระหนักถึง
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ประกอบกับเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนองคกรหนึ่งที่ตองใหความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมเด็กเยาวชน
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ (๙)
การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหนาที่ตองทำในเขต
เทศบาล (๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ดังนั้น
เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้น เพื่อใหหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และชวยเหลือสงเคราะหเด็กเปนพิเศษ
ใหเด็กไดทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอยางสรางสรรค และปลูกฝงใหเด็กตระหนักถึงความสำคัญของ
ตนเอง รูจักหนาที่ของตนเอง อยูในระเบียบวินัย มีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สำคัญคือ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความเหลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสงเสริมใหทุกองคกรไดเห็นความสำคัญของเด็ก
3.2 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรวมแสดงออก กลาตัดสินใจในทางที่ถูก ไมหันไปหายาเสพติด
3.3 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต การมีวิสัยทัศนและโลกทัศน เพื่อเปนการ
พัฒนาตนเองในอนาคต
3.4 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน รูจักแสวงหาความรูและประสบการณสูตนเอง
3.5 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน มีระเบียบวินัย รูจักสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
3.6 เพื่อใหผูใหญตระหนักถึงบทบาทของตน ในการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน เติบโตเปน
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพตอไปในอนาคต
3.7 เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดนำความรู และประสบการณที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กไดรับความสนุกสนานและกลาคิดกลาแสดงออก
เชิงปริมาณ เด็กในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยและพื้นที่ใกลเคียง
เชิงคุณภาพ เพื่อให เด็กและเยาวชนตระหนั กถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองที่มีตอสังคมและมี
สวนรวมในการประกอบกิจกรรมตางๆดวยความเหมาะสม
5. พื้นที่ดำเนินการ
บริเวณดานหนาสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

ขั้นเตรียมการ
๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุมปรึกษาหารือ/แตงตั้งคณะทำงาน
๓. ประชาสัมพันธใหหนวยงานราชการอื่นๆ ทราบและเชิญรวมจัดนิทรรศการเนื่องในวันเด็กแหงชาติ
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๑. แตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการโครงการวันเด็กแหงชาติและแบงหนาที่รับผิดชอบ
๒. ประชาสัมพันธใหหนวยงานราชการอื่นๆทราบ
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ
๔. ดำเนินงานจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ
๕. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
วันเสารที่สองของเดือนมกราคม 2561 -2565
8. งบประมาณดำเนินการ
160,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยและจำนวนหนวยงานที่มารวมกิจกรรม
ผลลัพธ
1. เด็กและเยาวชน ที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความบันเทิง กลาคิดและกลาแสดงออก และได
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนการสราง ความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูคณะ
๒. เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงระเบียบวินัย หนาที่ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๓. เด็กและเยาวชน เกิดความสัมพันธอันดีในครอบครัว
๔. บิดา มารดา ผูปกครองของเด็กและเยาวชน รูถึงบทบาทและหนาที่ของตนเอง อันนำไปสูการ
พัฒนาของเด็กใหมีคุณภาพที่ดีในอนาคตตอไป
ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดกิจกรรเพื่อปลูกฝงและสงเสริมการอาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาเกี่ยวกับการอานหนังสือของเด็กไทยที่มีจำนวนนอยลงเริ่มเห็นไดชัดยิ่งขึ้นเมื่อมีการเขามา
แทนที่ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ตั้งแตสื่อพื้นฐานอยางวิทยุโทรทัศน หรือลาสุดอยางอินเทอรเน็ตและเกมออนไลน
รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุนใหเห็นความสำคัญของการอาน เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินจากการไดฟง ไดรูได
เห็นสิ่งตางๆตามสื่ออื่นๆแลว ขอมูลจากสำนักงานสถิติแหงชาติสำรวจพบวาคนไทยที่ไมอานหนังสือมีถึง ๒๒.๔ ลาน
คนหรือเกือบรอยละ ๔๐โดยสาเหตุที่ไมอานหนังสือก็เพราะหนังสือมีราคาแพงเกินไป เนื้อหาอานยากเขาใจยากแต
สวนใหญจะตอบวาชอบดูทีวีและฟงวิทยุมากกวา ทุกวันนี้เด็กไทยอายุ ๑๓ – ๑๘ ป ดูโทรทัศนในวันธรรมดาเฉลี่ย
3.3 ชัว่ โมงวันหยุด 4.9 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีโทรศัพทมือถือและอินเทอรเน็ตเขาแทนที่การหาขอมูลความรูและความ
สนุกจากการอานหนังสืออีกดวย
ทักษะการอานเปนกระบวนการตอเนื่อง อันเริ่มตนมาจากพื้นฐานทักษะการอานออกเขียนไดที่ควร
เริ่มตนตั้งแตวัยเยาว และมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การเขาใจในสิ่งที่อาน รูจักคิด การวิเคราะห และการตีความสิ่งที่อาน
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นิสัยรักการอาน ก็จะเริ่มเลือกหนังสืออานเองตามความสนใจ เรียกไดวาเปน “นักอานอิสระ” ที่สามารถพัฒนาตนเอง
จากการอาน และเปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต อำนาจวรรณกรรมกอใหเกิดความรูและจินตนาการเหมือนอยางที่
ไอนสไตนพูดไววา “อำนาจของคุณขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการอานที่ไมควรหยุดนิ่งอยูกับที่” ที่ผานมาหอสมุด
เทศบาลตำบลประโคนชัย ในฐานะที่เปนหนวยงานใหบริการการศึกษาคนควาขอมูล ซึ่งนับเปนแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตที่ประชาชนจะเขาใชประโยชนในการแสวงหาความรู อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติตามลำดับ กองการศึกษา เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำ
โครงการนี้ขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับเด็กและเยาวชนในทองถิ่นและเปนการพัฒนาทักษะแหงการ
อานออกเขียนไดใหใชประโยชนไดตลอดไป
3.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๓.3 เพื่อใหเด็กและเยาวชนในทองถิ่นรูจักศึกษาคนควาเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองและสังคมตอไป
3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชนกลาคิดกลาแสดงออกในทางที่ถูกตองเหมาะสม
3.5 เพื่อใหชุมชนเห็นความสำคัญของหองสมุดซึ่งเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตและตระหนักถึงความ
สำคัญของการรวมกันสงเสริมการอานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
4. เปาหมาย

เชิงปริมาณ จำนวนเด็กนักเรียนประถมศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยและภายใน
อำเภอประโคนชัย เขารวมโครงการ จำนวน 8 ครั้ง ไมนอยกวา ๑,95๐ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไดเรียนรูและเพิ่มทักษะดานตางๆ
เพิ่มมากขึ้นรูจักศึกษาคนควาดวยตนเองและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5. พื้นที่ดำเนินการ
หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. แบงหนาที่รับผิดชอบออกเปนแตละฝายดังนี้
๒.๑ ฝายจัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน และประชาสัมพันธ
๒.๒ ฝายจัดเตรียมสถานที่
๒.3 ฝายจัดกิจกรรม
๓. จัดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑ โครงการแขงขัน“คณิตศาสตรคิดสนุก”
๓.๒ โครงการแขงขัน “ตอบปญหาภาษาอังกฤษ”
๓.๓ โครงการแขงขัน“ตอบปญหาการงานอาชีพและเทคโนโลยี”
๓.๔ โครงการแขงขัน “ตอบปญหาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม”
๓.๕ โครงการแขงขัน “ตอบปญหาภาษาไทย”
๓.๖ โครงการแขงขัน “ตอบปญหาความรูรอบตัว”
3.๗ โครงการแขงขัน “ตอบปญหาวิทยาศาสตร”
๓.๘ โครงการประกวด “วาดภาพระบายสี”
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณ

120,000.-บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย กองการศึกษา เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑0.1 เด็กและเยาวชนรูจักใชทักษะดานการรูจักคิดวิเคราะห อาน เขียนไดดีขึ้น
10.2 เด็กและเยาวชนจะมีทักษะการวิเคราะหอยางตอเนื่องถาวรเพิ่มมากขึ้นสามารถใชความรูจาก
การอานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
10.3 เด็กและเยาวชนในทองถิ่นสามารถศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูในชุมชนไดดวยตนเอง
10.4 เด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งเปนแนวทางปองกัน เพื่อมิใหเด็กและ
เยาวชนเกี่ยวของกับยาเสพติด
10.5 เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาคิดกลาแสดงออกในทางที่ถูกตองเหมาะสม
และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
10.6 ชุมชนเห็นความสำคัญของหอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัยเพิ่มมากขึ้น
10.7 สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกันสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
เยาวชนมากขึ้น
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการชมรมหนูรักหองสมุด
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ความรูจากหนังสือสามารถถายทอดมาสูมนุษยไดผาน “การอาน” โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานใน
วัยเด็กที่จะสรางความรูความทรงจำและนิสัยการอานใหติดตัวบุคคลผูนั้นมาจนเติบใหญ เมื่อหนังสือเปนสิ่งที่จะทำให
มนุษยกาวหนาได การปลูกฝงใหเด็กไทยมีนิสัยรักการอานจึงอาจเปนดั่งปฐมบทแหงการสรางความกาวหนาใหกับ
ประเทศชาติดวยเชนกัน การอานนับเปนขุมทรัพยทางปญญาที่ยั่งยืนที่สุดและเปนเครื่องมือแหงการเรียนรูอยางตอ
เนื่องตลอดชีวิต ดังมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ความตอนหนึ่งวา “หนังสือเปนการสะสม
ความรู และทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมาทำมา คิดมาแตโบราณกลาจนทุกวันนี้หนังสือจึงเปนสิ่งสำคัญเปน
คลายๆ ธนาคารความรูและเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทำใหมนุษยกาวหนาไดโดยแท” แตนิสัยรักการอานกับคนไทย
แลวยังถือวาเกิดขึ้นนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทางตะวันตกสวนนี้จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำให ความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาการและการพัฒนาประเทศไมสามารถแขงขันกับอารยประเทศเหลานั้นได เพื่อเปนการรณรงคและ
ปลูกฝงใหเด็ก และเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอานจนกลายเปนวิถีชีวิต หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัยในฐานะที่เปน
หนวยงานให บริการการศึกษาคนควาแกประชาชนในทองถิ่นและเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตไดตระหนักถึง
ความสำคัญของการอาน ซึ่งเปนทักษะอยางหนึ่งที่ใชแสวงหาความรู อันนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคม ตลอดจนประเทศ
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3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจัก เรียนรูกับสิ่งใหมๆ และศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3.3 เพื่อใหเด็กและเยาวชน กลาคิด กลาแสดงออก ในทางที่ถูกตองเหมาะสม
3.4 เพื่อเปนการสงเสริมและสานสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนกับครอบครัว
3.5 เพื่อประชาสัมพันธหนวยงาน ใหรูจักแพรหลาย

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
- เด็กและเยาวชนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ ๖ ในอำเภอประโคนชัย และอำเภอใกลเคียง
สมัครเปนสมาชิก ชมรมหนูรักหองสมุด จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
- เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู และประสบการณที่ไดรับจากการอาน นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งของตนเอง และครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกันสงเสริมการอาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชนมากขึ้น
5. พื้นที่ดำเนินการ
หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินงาน

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. แตงตั้งคณะทำงาน โดยแบงหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 สะสมการอานหนังสือของสมาชิกชมรมในแตระดับชั้น เพื่อรับรางวัล “สุดยอดหนูนอย
นักอาน” ปที่ 7 รับรางวัลพรอมมอบเกียรติบัตร
2.2 หลักเกณฑ การตัดสินการอาน “สุดยอดหนูนอยนักอาน”
รางวัลเหรียญทอง
ตองอานหนังสือได 90 เลมขึ้นไป
รางวัลเหรียญเงิน
ตองอานหนังสือได 60-89 เลม
รางวัลเหรียญทองแดง ตองอานหนังสือได 30-59 เลม
3. สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หอสมุดเทศบาลตำบลประโคนชัย กองการศึกษา เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ
10.1 เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น
10.2 เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศึกษาคนควาหนังสือสิ่งพิมพใหมๆ และทันสมัย

-5210.3 เด็กและเยาวชน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออกในทางที่ถูกตองเหมาะสม และ
สามารถศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูดวยตนเองได
10.4 เด็กและเยาวชนสารมารถนำความรู และประสบการณที่ไดรับจาการอานนำไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทั้งของตนเองและสวนรวม
10.5 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เพื่อเปนแนวทางปองกันมิใหเด็กและเยาวชน
เกี่ยวของกับยาเสพติด อีกทางหนึ่ง
10.6 เด็กและเยาวชนไดเห็นคุณคาและประโยชนของตนเองอันเปนสวนหนึ่งที่จะจูงใจใหบำเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม และพัฒนาประเทศชาติตอไป
10.7 เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของหอสมุดเทศบาลประโคนชัยเพิ่มมากขึ้น
10.8 ครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกัน สงเสริมการอานและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนมากขึ้น
ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมกฎหมายทองถิ่นหลักสูตร “บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
เยาวชนไทย”
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ดวยหัวใจของการสรางและพัฒนาคน คือ เด็กและเยาชน เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดเล็งเห็น
ถึงความสำคัญไมวาจะดวยนโยบายของรัฐบาล ของทองถิ่น และความตองการของประชาชนในพื้นที่ เห็นถึงความ
สำคัญในดานการพัฒนาของเด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กและเยาวชนทำงานดวยจิตอาสาพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง มุงเนนสรางเด็กดีมีจิตสาธารณะ ปลูกจิตสำนึกดานคุณธรรม พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง มุงมั่นตั้งใจเผย
แพรความรู เนื่องจากเด็กและเยาวชนเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติเปนรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาของทองถิ่น ดังนั้น การจะสรางกลุมเยาวชนเพื่อชวยขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นไดดีนั้น เยาวชนตองรูและเขาใจบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนวาทองถิ่นมีบทบาท
หนาที่กรอบอำนาจในการพัฒนาทองถิ่นอยางไร ซึ่งทองถิ่นถือเปนหนวยงานราชการที่มีความสำคัญและใกลชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับเยาวชนถือเปนตนกลาที่สำคัญในการพัฒนาประเทศใหมั่นคงเขมแข็งตอไปในอนาคต
ยอมตองมีสวนรวมรับผิดชอบตามหนาที่ความเปนพลเมือง ในการหนุนเสริมใหบานเมืองเกิดการพัฒนา และเพื่อเปน
การตอยอดการพัฒนาโดยการสรางกลุมเยาวชนตนกลาอาสาพัฒนาทองถิ่น เครือขายอาสาประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสาร สรางความเขาใจในชุมชน กอใหเกิดความมีสวนรวม สรางความโปรงใสและสงผลใหชุมชนเกิดความรัก
ความสามัคคีขึ้น
จึงมีความจำเปนตองจัดทำโครงการอบรมกฎหมายทองถิ่น หลักสูตร “บทบาทหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับเยาวชนไทย” ถือเปนการสรางกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนในการพัฒนา
ทองถิ่นโดยใชหลักสูตรดังกลาวในการจัดฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบกับเปนการจัดกระบวนการสรางจิตสำนึกใหเกิดแกเยาวชนใหมีจิตสาธารณะเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เปนการดำเนินการตามกรอบอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเองดังนี้ ... (๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น ...” และพระราชบัญญัติ
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ดังตอไปนี้ ...(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ...”
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหเยาวชนมีความรูและความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 เพื่อกระตุนใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
3.3 เพื่อปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตสาธารณะ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ เด็กนักเรียนชั้นมัธยม จำนวน 50 คน
เชิงคุณภาพ รอยละ ๘๐ ของผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสามารถถายทอดความรูใหแกผูอื่นได
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการตอนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย
6.2 จัดทำหนังสือประสานวิทยากรที่มีความรูดานบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และวิทยากรที่มีความรูดานเยาวชนกับการพัฒนาทองถิ่น คือ
(6.๑.1) วิทยากรจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(6.๒.2) วิทยากรจากเทศบาลตำบลประโคนชัย
6.3 จัดทำหนังสือประสานโรงเรียน เพื่อขอความรวมมือสงนักเรียนเขารวมรับการฝกอบรม
6.4 จัดทำหลักสูตรการอบรม
6.5 จัดเตรียมแบบทดสอบ และแบบประเมิน
๖.6 ดำเนินการฝกอบรม โดยวิธีการบรรยายและตอบขอซักถาม แลกเปลี่ยนความรู ทำกิจกรรมกลุม
6.7 ติดตามประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
30,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ
จังหวัดบุรีรัมย

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ
10.1 เยาวชนมีความรู และความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10.2 เยาวชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
10.3 เยาวชนมีจิตสาธารณะ

-54ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สงเสริมเปดโอกาสใหเยาวชนเขารวมฟงการประชุมสภาเทศบาล”
2. หลักการและเหตุผล
การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีบทบาทในการกำหนด
นโยบายการดำเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยประชาชนสามารถเขาไปมีสวน
รวมในลักษณะของการรวมคิดรวมพิจารณาการตัดสินใจและรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนรวมตรวจสอบ
และแกไขปญหาในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย ดังนั้น เพื่อเปนการสราง
กระบวนการมีสวนรวม และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย สมาชิก
สภาเทศบาล และสวนราชการตางๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงดำเนินการสงเสริมกระบวนการการมีสวน
รวมของประชาชนในการเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยทุกสมัยการประชุม
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสงเสริมกระบวนการสรางความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางในการสงเสริมขาวสาร องคความรูใหกับประชาชนในพื้นที่
3.3 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหนาที่
ขอกฎหมายกำหนด

4. เปาหมาย

- คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน
- หนวยงานราชการภายในอำเภอประโคนชัย
- โรงเรียนในเขตเทศบาล (การมีสวนรวมของเยาวชน)

5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีการดำเนินงาน
6.1 จัดทำหนังสือเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย ประกอบดวย
- คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน
- หนวยงานราชการภายในอำเภอประโคนชัย
- โรงเรียนในเขตเทศบาล (การมีสวนรวมของเยาวชน)
6.2 จัดทำจดหมายขาวเทศบาลตำบลประโคนชัยเพื่อเผยแพรขาวสารกิจกรรมการประชุมสภา
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมของสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยผานทาง Website :
www.prakonchai.go.th และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย fanpage เพื่อใหประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-559. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เด็กและเยาวชนถือวาเปนอนาคตของชาติ เปนผูที่จะเติบโตขึ้นเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติใน
อนาคตเทศบาลตำบลประโคนชัยตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงสรางกระบวนการของการมีสวนรวมใหเยาวชนไดมี
สวนในการรวมคิด วางแผน แกไขปญหา พัฒนาชุมชนและทองถิ่น อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเปนการปลูก
จิตสำนึกใหเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาของชุมชนอยางแทจริง เปนการพัฒนาศักยภาพผูนำเยาวชนใหมีความรู
ความสามารถ ในดานการพัฒนาตนเอง กลุม องคกร สังคม และชุมชนทองถิ่น ตลอดถึงเรียนรูดานการสื่อสารเพื่อใช
เปนเครื่องมือ ในการพัฒนาใหเยาวชนไดรูเทาทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม รูเทาทันสื่อ เพื่อสรางภูมิคุมกัน
และเฝาระวัง ดูแลสังคม ชุมชน ทองถิ่น ใหปลอดภัยจากกระแสวัฒนธรรมแปลกปลอมพรอมทั้งมีความกลาที่จะแสดง
ออกในทางที่ดีกลาคิด กลาทำ เปนเครือขายเชื่อมโยงกลุมเยาวชนที่มีการดำเนินงานในดานตางๆ เขาดวยกันอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกัน ในการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ ชุมชน
และสังคม การเชื่อมโยงนี้จะอยูในรูปการจัดองคกรที่มีโครงสรางความสัมพันธกันอยางชัดเจน ภายใตขอบังคับซึ่ง
จัดทำดวยความเห็นชอบของผูแทนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย
3. วัตถุประสงค
ตำบลประโคนชัย

3.1 เพื่อพัฒนาองคความรู เพิ่มศักยภาพและสรางวิสัยทัศนแกสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาล

3.2 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดมีแนวคิดในการทำงาน
รวมกันและสรางประสบการณการทำงานใหกับเด็กและเยาวชน
๓.3 เพื่อเปนการใหสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลประโคนชัย มีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น และเกิดความสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนดวยกัน
3.4 เพื่อเปนตัวแทนเด็กและเยาวชนในการประสานความรวมมือกับหนวยงานองคกรตางๆ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย
เชิงคุณภาพ
๑. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย มีความรูพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย
๒. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย เขาใจในบทบาทหนาที่และสรางประโยชน
ใหแกชุมชน

-56๓. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย มีระเบียบวินัย มีความเอื้ออาทร ตอผูอื่น
และมีสวนรวมเสนอแนวคิดตางๆ ในการที่จะพัฒนาชุมชนใหชุมชนมีความเจริญ
5. พื้นที่ดำเนินการ
5.1 จัดอบรมสภาเด็กและเยาวชน ณ หองประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลประโคนชัย
5.2 ผูเขาอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน
6.วิธีดำเนินการ
ดูงาน
สถานที่
ตำบลประโคนชัย

6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
6.3 จัดอบรมและนำคณะสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัยไปทัศนศึกษาดูงานนอก
6.4 ติดตามประเมินผลหลังการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
150,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย
ผลลัพธ
๑. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง
๒. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย เปนคนมีระเบียบวินัย มีความเปนผูนำและ
ผูตามที่ดี สามารถเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคตตอไป
๓. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย รวมมือพัฒนา และสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางทองถิ่นและชุมชน
4. ปญหาความตองการของเด็กและเยาวชนไดรับการชวยเหลือ
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว
3 ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2565 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2565 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตร
การดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความ
เปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบ
กฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคำครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสจุ ริต
ของคนทำงานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก
และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทำงานในทองถิ่น อาจตองถูก
ครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทาง ที่คนทำงานในทองถิ่นจะใชอำนาจให
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คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย ตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหเทศบาลตำบล
ประโคนชัยบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกร
ตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค

เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย
ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลประโคนชัย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 ครั้ง
4.2 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลประโคนชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองวิชาการและแผนงาน

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
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10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ“ประกาศกำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตำบลประโคนชัย”
2. หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2565) และ
นโยบายของรัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเปนขาราชการและความซื่อสัตย สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอำนวย
ความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ และใหบรรลุเจตนารมณดังกลาวจึงกำหนด
แนวทางถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้
1. ดานความโปรงใส
2. ดานความพรอมรับผิด
3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
5. ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน
6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดกำหนดนโยบายและความโปรงใสเพื่อเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ
และคานิยมสำหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นๆ
โดยมุงมั่นที่จะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสสำหรับบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance)
3.3 เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
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มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตำแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศกำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตำบลประโคนชัย
อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศกำหนดนโยบายความโปรงใสฯใหประชาชนทราบ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 เสนอหนังสือผูบริหาร
6.2 จัดทำประกาศกำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตำบลประโคนชัย
6.3. จัดทำหนังสือสงประกาศดังกลาว ใหสำนัก/กอง แจงใหบุคลากรในสังกัดทราบ เพื่อยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติ
6.4 ปดประกาศและประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซต (www.prakhonchai.go.th) เฟสบุค (เทศบาล
ตำบลประโคนชั ย Fanpage) รวมทั้ งไลน แอปพิ เคชั่ น ของเทศบาลตำบลประโคนชัย ให ป ระชาชนได รั บ ทราบถึ ง
เจตจำนงที่จะมุงมั่นปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งจะเกิดภาพลักษณที่ดีแกองคกรในการรวมพลังตอตาน
การทุจริตในเทศบาลตอไป
6.5 รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรเทศบาลตำบลประโคนชัยได
- ลดขอรองเรียนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล”
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจางของเทศบาลเปนบุคลากรที่มีความสำคัญตอองคกร
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และ
ประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการ
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สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพเปนธรรม เพื่อนำไปสูการสราง
มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6
ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และ
พนักงานจาง
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
ตรวจสอบได

3.1 เพื่อกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ

3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพได
คนดี คนเกงเขามาทำงาน
4. กลุมเปาหมาย
จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จำนวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรรี ัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล
6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565)

-628. งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำกวา
ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ปลัดเทศบาลตำบล
ประโคนชัย และหัวหนาสวนราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตำบลประโคนชัย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให
เทศบาลมีหนาที่ตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กองและฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา
50 วรรคทาย ที่กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แกไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48(2) เตรส ที่กำหนดใหนายกเทศมนตรี มีอำนาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต
และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กำหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ
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ราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล
และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล ใหเปนไปตาม
นโยบาย และอำนาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ
การมอบหมายอำนาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 4
ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
หนังสือสั่งการ
และถือปฏิบัติ
เดือน

6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุก

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดเทศบาล

-6410. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การจัดทำรายงานผลการใชจายเงินของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548, (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ขอ 101 ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล ไดถูกตอง ชัดเจน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล ไดหลายชองทาง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลไดอยางทั่วถึง ถูกตอง
5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

ป ดประกาศ ณ สำนั กงานเทศบาลตำบลประโคนชัย , ป ดประกาศที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
ประโคนชัย, ลงเว็บไซคของเทศบาล, ลงวารสารของเทศบาล, ลงไลนสาธารณะของเทศบาล, ลง Facebook ของ
เทศบาล

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม – กันยายน
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลไดอยางทั่วถึง

-65ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจางผานชองทางการประชาสัมพันธ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตำบลประโคนชัยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบ
กับมาตรา 50 (9) ที่กำหนดใหเทศบาลมีอำนาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา
และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ –
จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่ อให ป ระชาชนได รับ ทราบขอ มูล ขาวสารเกี่ ย วกับ การจั ด ซื้ อ – จัด จางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ปดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย , เผยแพรลงเว็บไซดของเทศบาล , ลงในระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐชองกรมบัญชีกลาง (e-GP), ปดประกาศ ณ ศูนยการจัดซื้อศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางระดับอำเภอ/จังหวัด, ลงเว็บไซตและประกาศเผยแพรของทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย, เผยแพรไปยังสถานีวิทยุ
ชุมชน, ปดประกาศ ณ ชุมชน และสงไปยังผูมีอาชีพรับจาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง

-66- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป”
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอ
การบริหารงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

-674. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุ คลากรฝายบั ญ ชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิ บัติ ตามระเบีย บ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย

-686. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง
ความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
ลำดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดใหมีคูมืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการใชบริการราชการสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมากกำหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต
ดำเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนดระยะเวลา เอกสาร
และหลักฐานที่จำเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการ
สรางภาระแกประชาชนอยางมาก และเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ
ในเวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติไดปรึกษาลงมติใหเสนอรางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
จึงไดใชอำนาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหง
ชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20
พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีไดนำรางพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
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ผูอนุญาตจะตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)
ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาต
จะตองยื่นมาพรอมกับคำขอ และจะกำหนดใหยื่นคำขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคำขอดวยตนเองก็ได
มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กำหนดให
ยื่นคำขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสำเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่คัดสำเนา
ให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสำหรับประชาชนดวย
มาตรา 7 วรรคสาม กำหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กำหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวา ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดำเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทำคูมือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและ
ประชาชนทั่วไปใชเปนแนวทางในการดำเนินการตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคำขอ สถานที่ใหบริการ
3.2 เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3.3 เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ
3.4 เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คูมืองานบริการสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชัย

5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดทำคูมืองานบริการสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชัยมี 46 กระบวนงาน
พรอมประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง คูมืองานบริการสำหรับประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
และประกาศผานทาง Website : www.prakonchai.go.th และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย fanpage
เพื่อใหประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประโยชนตอผูรับบริการ
- ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน
- ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส
- ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
- มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
ประโยชนตอผูใหบริการ
- ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑที่วางไว เพื่อนำมาปรับปรุง
การใหบริการ
- พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง
ประโยชนโดยรวมตอประเทศ
- ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
- เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ
ลำดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การใชบัตรคิวในการติดตอราชการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 หนาที่ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมาย
อื่นที่กำหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกอยางเสมอภาคเปนธรรม อันเนื่อง
มาจากภารกิจและผูมาขอรับบริการเปนจำนวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง
ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐาน
การใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคทายที่กำหนดใหการปฏิบัติ
งานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาว
สารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเปน และ

-71ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ใหบริการโดยจัดลำดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน
โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสำหรับผูมาติดตอราชการ
3. วัตถุประสงค
ผูมารับบริการ
ของประชาชน

3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ

3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทำการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทำการประพฤติมิชอบตอตำแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดทำบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม
6.4 ป ดประกาศประชาสั มพัน ธใหป ระชาชนทราบถึงขั้น ตอนการรับ บริการบัตรคิว และการใช
บริการตามลำดับคิว
6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.6 สรุป ผลการใหบ ริการตามแบบประเมิน ความพึงพอใจเปน รายสัป ดาห /รายเดื อน เพื่ อนำมา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองการประปา เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีการใชบัตรคิวสำหรับใหบริการแกประชาชนตามลำดับกอนหลัง สำหรับหนวยงานที่ใหบริการ
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- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่
ลำดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ โดยมุงเนนถึงความตองการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนหลัก และการ
บริการที่ดียอมทำใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีตอตอเจาหนาที่และตอหนวยงานดวย
แตการดูแลและจัดทำบริการใหกับประชาชนไดทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยอาจเกิดปญหาเกี่ยวกับ
ความลาชาในการดำเนินงาน การที่อาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได รวมทั้งขอจำกัดเกี่ยวกับ
งบประมาณ และตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ดำเนินงานใหทั่วถึงได
เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของชุมชนจะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว เทศบาลตำบล
ประโคนชัยไดเห็นความสำคัญของการใหบริการจึงตองการที่จะศึกษาใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มีตอการใหบริการในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความ
สะดวก ในงานบริการหรือโครงการตางๆที่ใหบริการวาเปนอยางไร เพื่อตองการทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะใน
การบริการ ทั้งนี้เพื่อที่นำผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและ
สรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ในการใหบริการ
3 ดาน ไดแก ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการดานเจาหนาที่/บุคลากรผุใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความ
สะดวก
3.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัยใน
งานบริการหรือโครงการที่ใหบริการ
3.3 เพื่อศึกษาปญหาขอเสนอแนะ ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการให
บริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย
4. เปาหมาย

ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน 16 ชุมชน และพื้นที่ขางเคียง

6. วิธีดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
6.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

-73- แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพรอม
- สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (แบบสอบถามความพึงพอใจ)
6.2 ขั้นดำเนินการ
- ออกพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล จากผูรับบริการ
- ประมวลผลและวิเคราะหผล
- นำผลสำรวจเสนอตอผูบริหารเพื่อทราบถึงความเห็นและขอเสนอแนะ
6.3 ขั้นสรุปผล
- นำผลสำรวจเสนอตอผูบริหารเพื่อทราบถึงความเห็นและขอเสนอแนะ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานการเจาหนาที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ในการใหบริการ 3 ดาน ไดแก
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการดานเจาหนาที่/บุคลากรผุใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก
10.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ในงาน
บริการหรือโครงการที่ใหบริการ
10.3 ไดรับทราบปญหาขอเสนอแนะ ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการใหดียิ่งขึ้น
ลำดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “รับลงทะเบียนผูสูงอายุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใชในการดำเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กำหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด นั้น
เพื่อใหการดำเนินงานรับการลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาลดวยความเรียบรอยเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานขอมูลในการเสนอขอ
งบประมาณ เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงขอประกาศใหรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ

-743. วัตถุประสงค
ขึ้นไป
บริบูรณ ขึ้นไป
ของทุกเดือน

3.1 เพื่อใหผูสูงอายุรายใหมที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน ซึ่งเปนผูที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ
3.2 เพื่อใหผูสูงอายุที่ครบกำหนดลงทะเบียนไดลงทะเบียนทุกราย ซึ่งเปนผูที่จะมีอายุครบ ๖๐ ป
3.3 เพื่อใหผูสูงอายุไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางถูกตองในอัตราแบบขัน้ บันได ภายในวันที่ ๑๐

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูสูงอายุที่มีชื่ออยูในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
5. พื้นที่ดำเนินการ
ชุมชนทั้ง 16 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
ผูสูงอายุ

ขั้นตอนเตรียมงาน
1. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง การรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

2. จัดทำหนังสือแจงคณะกรรมการชุมชน ผูใหญบาน สถานีวิทยุฯ และกองวิชาการและแผนงาน
ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยรับทราบ
3. จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานในการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รับลงทะเบียน ณ หองกองสวัสดิการสังคม (ชั้น ๑) สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน
๒. บันทึกขอมูลผูสูงอายุที่ลงทะเบียนลงระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนสรุปผล
จัดทำประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตำบลประโคนชัย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหวางวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑0.1 ผูสูงอายุไดรับทราบขาวการประชาสัมพันธการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางทั่วถึง
10.๒ ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุครบทุกราย

-7510.3 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไดรับเบี้ยยังชีพในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่
๑๐ ของทุกเดือน
ลำดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “รับลงทะเบียนผูพิการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใชในการดำเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กำหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความ
พิการในปงบประมาณถัดไปดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ขอ 7 ใหคนพิการที่ไดจดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือน
ถัดไป นั้น
เพื่อใหการดำเนินงานรับการลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ เปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาลดวยความเรียบรอยเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานขอมูลในการเสนอขอ
งบประมาณ เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงขอประกาศใหรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพพิการ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหผูพิการรายใหม และรายเกาที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแตยังไมเคยลงทะเบียนใหมา
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพไดทุกเดือน
3.2 เพื่อใหผูพิการที่ลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพผูพิการไดรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป
หลังมาลงทะเบียน
4. ปาหมาย/ผลผลิต
ผูพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีชื่ออยูในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย
5. พื้นที่ดำเนินการ
ชุมชนทั้ง 16 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

ขั้นตอนเตรียมงาน
๑) จัดทำประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง การรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ
๒) จัดทำหนังสือแจงคณะกรรมการชุมชน ผูใหญบาน สถานีวิทยุฯ และกองวิชาการและแผนงาน
ประชาสัมพันธใหผูพิการในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยรับทราบ
๓) จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานในการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูคนพิการ

-76ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. รับลงทะเบียน ณ หองกองสวัสดิการสังคม (ชั้น ๑) สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน
๒. บันทึกขอมูลผูพิการที่ลงทะเบียนลงระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนสรุปผล
จัดทำประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ (รายเดือน) ของเทศบาลตำบล
ประโคนชัย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑0.1 ผูพิการไดรับทราบขาวการประชาสัมพันธการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูพิการอยางทั่วถึง
10.๒ ผูพิการในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยไดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูพิการครบทุกราย
10.3 ผู พิ ก ารในเขตเทศบาลตำบลประโคนชั ย ได รั บ เบี้ ย ยั งชี พ ผู พิ ก าร ในเดื อ นถั ด ไปหลั งการ
ลงทะเบียน

ที่ดี

2.3 มาตรการการใชดลุ ยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ลำดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดใหมีคูมืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการใชบริการราชการสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมากกำหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต
ดำเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนดระยะเวลา เอกสาร และ
หลักฐานที่จำเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการสราง
ภาระแกประชาชนอยางมาก และเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวที
การคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติไดปรึกษาลงมติใหเสนอรางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดใช
อำนาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่อง
เรงดวน สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย นายกรัฐมนตรีไดนำราง

-77พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึง่ กำหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต
ผูอนุญาตจะตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)
ในการยื่น คำขอ ขั้น ตอนและระยะเวลาในการพิ จารณาอนุ ญาต และรายการเอกสารหรือหลั กฐานที่ ผูขออนุ ญ าต
จะตองยื่นมาพรอมกับคำขอ และจะกำหนดใหยื่นคำขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคำขอดวยตนเองก็ได
มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กำหนดให
ยื่นคำขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสำเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่คัดสำเนา
ให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสำหรับประชาชนดวย
มาตรา 7 วรรคสาม กำหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กำหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวา ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดำเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทำคูมือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและ
ประชาชนทั่วไปใชเปนแนวทางในการดำเนินการตอไป
3. วัตถุประสงค

3.2 เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคำขอ สถานที่ใหบริการ
3.2 เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3.3 เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ
3.4 เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คูมืองานบริการสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชัย

5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดทำคูมืองานบริการสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชัยมี 46 กระบวนงาน
พรอมประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง คูมืองานบริการสำหรับประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
และประกาศผานทาง Website : www.prakonchai.go.th และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย fanpage เพื่อให
ประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

-788. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประโยชนตอผูรับบริการ
- ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน
- ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส
- ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
- มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
ประโยชนตอผูใหบริการ
- ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑที่วางไว เพื่อนำมาปรับปรุง
การใหบริการ
- พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง
ประโยชนโดยรวมตอประเทศ
- ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
- เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ
ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทำแผนภูมิการใหบริการของแตละหนวยงาน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ใหบริการ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมาก
ที่สุด เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำแผนภูมิการใหบริการของแตละหนวยงาน เพื่อเปนการบริการและอำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดกรอบแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสำคัญ
3. วัตถุประสงค

๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
เพื่อรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

-794. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกตอง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ
6.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่เทศบาลตำบลประโคนชัยตองปฏิบัติปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริง และพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา
6.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไป พรอม
ทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
10.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.๔ ทำใหภาพลักษณของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริการตางๆ กับประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การประชาสัมพันธ หมายถึง การสรางความสัมพันธอันดี ระหวางกลุมบุคคลทุกคน ทุกองคกร
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จะนอยได
ประเภทของการประชาสัมพันธ
โดยทั่วไปการประชาสัมพันธ อาจแบงตามลักษณะงานกวางๆ ได 2 ประเภท คือ
1. การประชาสัมพันธภายใน (Internal Public Relations) คือ การสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธอันดีกับกลุมบุคคลภายในสถาบันเอง อันไดแก กลุมเจาหนาที่ในองคกรใหเกิดมีความรักใครกลมเกลียว
สามัคคีกันในหมูเพื่อนรวมงาน รวมทั้งดานการเสริมสรางขวัญ และความรักใครผูกพันตอหนวยงานการประชาสัมพันธ
ภายในจึงมีความสำคัญมาก การประชาสัมพันธภายนอกองคการ สถาบันจะดีไปไมไดเลยหากการประชาสัมพันธ
ภายในองคกรยังไรประสิทธิภาพเพราะความสัมพันธอันดีภายในหนวยงานจะมีผลสะทอนไปกับการสรางความสัมพันธ
ภายนอกดวย และการสรางความสัมพันธ อันดีภายในหนวยงานยังเอื้ออำนวยใหการบริการ และการดำเนินงานของ
องคกรเปนไปดวยความราบรื่น คลองตัว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่พนักงาน ลูกจางภายในองคกรมีความ
เขาใจในนโยบายและการดำเนินงานขององคกรเปนอยางดีก็จะเปนกำลังสำคัญในการสรางประสิทธิภาพแกการ
ประชาสัมพันธ ภายนอกดวย
สำหรับสื่อและเครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธภายในนั้น อาจใชการติดตอสื่อสารดวย
วาจาแบบซึ่งหนา (Face of Face) หรืออาจใชสิ่งพิมพภายในองคกร (House Journal) ชวย เชน หนังสือเวียน
จดหมายของภายใน วารสารภายใน เปนตน
2. การประชาสัมพันธภายนอก (External Public Relations) คือ การสรางความเขาใจ
และความสัมพันธอันดีกับประชาชนภายนอก กลุมตางๆ อันไดแกประชาชนทั่วไป และประชาชนที่องคกร เชน ผูนำ
ความคิดเห็น ผูนำในทองถิ่น รวมทั้งชุมชนละแวกใกลเคียง ฯลฯ เพื่อใหกลุมประชาชนเหลานี้เกิดความรูความเขาใจ
ในตัวสถาบันและใหความรวมมือแกสถาบันดวยดี การทำการประชาสัมพันธภายนอกตองเกี่ยวของกับประชาชนที่มี
กลุมขนาดใหญ หรือจำนวนมาก จึงอาจใชเครื่องมือ สื่อสารตางๆ เขามาชวยเผยแพรกระจายขาวสูสาธารณชนดวย
อันไดแก จดหมายขาว ระบบเสียงตามสาย การปดประกาศภายในชุมชน เปนตน ซึ่งปจจุบัน องคกรอื่นๆ ก็นิยมใช
เครื่องมือสื่อสารมวลชนเหลานี้เขาชวยในการประชาสัมพันธ
งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงานจึงไดตระหนักถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริการ
ตางๆ ใหกับประชาชนไดรับทราบ เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดำเนินงาน และกิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ จึงไดจัดทำมาตรการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดำเนินงาน กิจกรรมตางๆ ใหประชาชน/หนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับทราบ
3.2 เพื่ออธิบายใหฝายบริหารไดทราบถึง ทัศนคติ มติ หรือความรูสึก นึกคิดของประชาชนที่มีตอ
หนวยงาน
3.3 เพื่อคาดการณลางหนา และคนหาจุดบกพรองตางๆ เพื่อปองกันปญหายุงยากที่เกิดขึ้นภายใน
หนวยงาน
3.4 เพื่อแนะนำฝายบริหารใหสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง เพื่อความเจริญกาวหนาและ
ชื่อเสียงที่ดีของหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
งานประชาสัมพันธ เทศบาลตำบลประโคนชัย
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เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

บุคคลที่รับผิดชอบ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
จดหมายขาว
เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
1. กำหนดโครงสรางเนื้อหา
มอบหมาย
2. รวบรวมขอมูล และภาพถาย
3. สงโรงพิมพ/จัดทำรูปเลม/ตรวจสอบ ภายใน 2 สัปดาห
ความถูกตองของขอมูลและภาพ
4. เสนอผูบริหารตรวจสอบ
5. จัดพิมพ
6. เผยแพรจดหมายขาวประชาสัมพันธ
ไปยังหนวยงานตางๆ
ผลิตสื่อ จอภาพ LED
1. คัดเลือกภาพ ตัดตอ ภาพและเสียง
พรอมเผยแพรประชาสัมพันธ
2. เผยแพรสัญญาณภาพ

ภายใน 2-3
ชั่วโมง

เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย

หมายเหตุ
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มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

บุคคลที่
รับผิดชอบ

1 ชั่วโมง

เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่
ไดรับ
มอบหมาย
บุคคลที่
รับผิดชอบ

ระบบเสียงไรสาย
1. ตรวจสอบขาวที่จะประชาสัมพันธ
2. ปฏิบัติหนาที่ตามตารางจัดรายการ
3. รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำ
สัปดาห
เว็บไซต Line และ Facebook
1. รวบรวมขอมูลคัดเลือกภาพ
ตรวจสอบขอมูล
2. นำเผยแพร

เจาหนาที่
10 นาที
ปฏิบัติงานที่
วันละ 2 ชั่วโมง ไดรับ
10 นาที
มอบหมาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธเคลื่อนที่
1. เตรียมขอมูลขาว และรถ
ประชาสัมพันธ พรอมออกเคลื่อนที่
2. ออกประชาสัมพันธเคลื่อนที่
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตอบังคับ
บัญชา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับเรื่อง ตรวจสอบกำหนดการที่จะ
มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ศึกษาขอมูลรายละเอียด หากขอมูลไม
เพียงพอหาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

10 นาที
1-2 ชั่วโมง
20 นาที
มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
15 นาที
15 - 1 ชม.

หมายเหตุ
ชวงเชาเวลา 07.00-08.00 น.
ชวงเย็น เวลา 17.00-18.00
น.

หมายเหตุ

เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่
ไดรับ
มอบหมาย
บุคคลที่
รับผิดชอบ
หัวหนาฝาย
บริหารงาน
ทั่วไป
เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่
ไดรับ
มอบหมาย

หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติตามภารกิจดังนี้
ถายภาพกิจกรรมขององคกร
1. ตรวจสอบกำหนดการ
2. เตรียมอุปกรณใหพรอม ไดแกกลอง
บันทึกภาพนิ่ง/VDO
3. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เจาหนาที่ผู
ปฏิบัติตองตรวจสอบอุปกรณตางๆ
กลองบันทึกภาพนิ่ง/VDO ใหอยูใน
สภาพที่พรอมจะใชงาน และจัดเก็บเขา
ที่เดิมโดยทันที
4. นำไฟลภาพเก็บในคอมพิวเตอร
5. นำภาพกิจกรรมเผยแพร
- เผยแพรในเว็บไซต และ
Facebook
ขาวประชาสัมพันธ
1. เขียนขาวเผยแพร
2. ตรวจสอบ/อนุมัติการเผยแพรขาว
3. เผยแพรขาวประชาสัมพันธตามสื่อ
ตางๆ เชน ระบบเสียงตามสาย
เว็บไซต Facebook Line และ
จดหมายขาว
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บุคคลที่
ระยะเวลาการ รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน
10 นาที
10 นาที
10 นาที

หมายเหตุ

เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย

10 นาที

ภายใน 1 วัน

1. ผูอำนวยการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
2. เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2541 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
10.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลการดำเนินงาน โครงการ แผนงาน และสรางเสริมความรู
ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการตางๆ
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รวมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
10.3 เพื่อสรางเสริมภาพลักษณ และทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีตอเทศบาลตำบล
ประโคนชัย
ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่
ดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปที่ผานมา เทศบาล
ตำบลประโคนชัย จึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและอำนาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสำคัญ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยใหสั้นลงมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตำบลประโคนชัย
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลประโคนชัย
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

-856. วิธีดำเนินการ

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใด ที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรี มอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอม
ทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทำใหภาพลักษณของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำใหประชาชน
มีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนัน้
ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ
ความรู ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก

-86และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค

เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุก
สวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริห ารราชการ การดำเนิน งาน การปฏิ บั ติงานเกิดความคลองตั วและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อำนวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี ไวหลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติ
อำนาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิด
ชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาล
ตำบลประโคนชัย จึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

-873. วัตถุประสงค
บานเมืองที่ดี

3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน ๑ เรื่อง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
ราชการแทน

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัตติ นใหเปน
ที่ประจักษ
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ผานทางสื่อประชาสัมพันธ”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม นำมาซึ่ง
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลให
เกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงแนวทางดำเนินการเพื่อใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ

-88การใชมาตรการยกยองผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
จนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชยการมอบโล การประกาศเกียรติ
คุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการที่ควรดำเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ
การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงใหเห็นความ
แตกตางและสรางขวัญกำลังใจใหแกผูกระทำดี จึงไดจัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ได
พิจารณาอนุมัติตอไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อยกยองบุคคลผูมีความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหบุคลากรของหนวยงานมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ คัดเลือกหนวยงาน/บุคคลผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน
๔.๒ คัดเลือกหนวยงาน/บุคคล ทำความดีเพื่อใหเปนแบบอยางแกบุคลากรในหนวยงานและ
ประชาชน โดยประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th และ Facebook : เทศบาลตำบล
ประโคนชัย fanpage เพื่อใหประชาชนทราบ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 หนวยงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันสำหรับเปน
เกณฑการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลทำความดี
6.2 ประกาศยกยองบุคคลทำความดีเพื่อใหเปนแบบอยางแกบุคลากรในหนวยงานและประชาชน
โดยประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย
fanpage เพื่อใหประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จำนวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

-89ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “มอบประกาศเกียรติคุณใหกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของกิจกรรม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๘ , ขอ ๙ , ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น , คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราว
ละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได โดยใหจัดทำเปนคำสั่ง กำหนดองคประกอบและอำนาจหนาที่ใหชัดเจน ทั้งนี้
ใหดำเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ ซึ่งกรรมการจะมีที่มาจากตำแหนง และที่มาจากการคัดเลือก แยกเปน
-กรณีที่ใหสภาทองถิ่นคัดเลือก -กรณีที่ใหประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
-กรณีที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก -กรณีหัวหนาสวนการบริหารคัดเลือกกันเอง
เทศบาลตำบลประโคนชัยไดดำเนินการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาว ใหปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ และจะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
เพื่ อเป น การยกย อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ แ กค ณะกรรมการทั้ ง ๓ คณะ ที่ ยิ น ดีเข าร ว มปฏิ บั ติ ห น าที่ แ ละ
สามารถใหคำแนะนำอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงจัดใหมีการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณแกบุคคลดังกลาว
๓. วัตถุประสงค

เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยที่ใหคำแนะนำอันเปน
ประโยชนตอการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
๖. วิธีดำเนินการ

จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุดดังกลาว

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
๘. งบประมาณดำเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบ

ไมใชงบประมาณ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
คณะกรรมการที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

-90ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “มอบประกาศเกียรติคุณใหกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลประโคนชัย”
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของกิจกรรม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๘ , ขอ ๙ , ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น , คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราว
ละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได โดยใหจัดทำเปนคำสั่ง กำหนดองคประกอบและอำนาจหนาที่ใหชัดเจน ทั้งนี้
ใหดำเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ ซึ่งกรรมการจะมีที่มาจากตำแหนง และที่มาจากการคัดเลือก แยกเปน
-กรณีที่ใหสภาทองถิ่นคัดเลือก -กรณีที่ใหประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
-กรณีที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก -กรณีหัวหนาสวนการบริหารคัดเลือกกันเอง
เทศบาลตำบลประโคนชัยไดดำเนินการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาว ใหปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ และจะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
เพื่ อเป น การยกย อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ แ กค ณะกรรมการทั้ ง ๓ คณะ ที่ ยิ น ดีเข าร ว มปฏิ บั ติ ห น าที่ แ ละ
สามารถใหคำแนะนำอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงจัดใหมีการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณแกบุคคลดังกลาว
๓. วัตถุประสงค

เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
ที่ใหคำแนะนำอันเปนประโยชนตอการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
๖. วิธีดำเนินการ

จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุดดังกลาว

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
๘. งบประมาณดำเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบ

ไมใชงบประมาณ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
คณะกรรมการที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

-91ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผานทางสื่อ
ประชาสัมพันธ”
2. หลักการและเหตุผล
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ไดสงผลตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได และในปจจุบันมีแนวโนม ที่อาจสงผลกระทบตอ ความมั่นคงของชาติใน ทุกมิติอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ สภาวะคนวางงานและความแตกตางทางความคิดระหวางคนในสังคม ทั้งนี้
สถานการณดังกลาวจะกระทบตอความมั่นคงของชาติ ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป
ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถ
ดำรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ การจะดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดนั้น ตองเริ่มที่ตัวเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหหันมาพึ่งตนเอง ใหไดวิธีการคือตอง
วิเคราะหขอมูลตนเองกอนวา อยูภายใตความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันที่ดี และที่สำคัญตองมี
ความรูคูคุณธรรมดวย เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อกระตุนปลูกฝงและใหความรูกับประชาชน ใหสามารถนอมนำแนวพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง”
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปใชในการดำเนินชีวิตใหเปนปกติสุข ไมตกเปนทาสของความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย
มุงหวังใหประชาชนมีความสามารถในการวิเคราะหตนเอง แกปญหาไดดวยตนเอง และสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อยกยองบุคคลผูดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหบุคลากรของหนวยงานมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

4. เปาหมาย/ผลผลิต

๔.๑ คัดเลือกบุคคลผูดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ คัดเลือกบุคคลผูดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเปนแบบอยางแกบุคลากรใน
หนวยงานและประชาชน โดยประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th และ Facebook :
เทศบาลตำบลประโคนชัย fanpage เพื่อใหประชาชนทราบ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 หนวยงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันสำหรับเปน
เกณฑการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลทำความดี

-926.2 ประกาศยกยองบุคคลทำความดีเพื่อใหเปนแบบอยางแกบุคลากรในหนวยงานและประชาชน
โดยประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย
fanpage เพื่อใหประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จำนวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
วาการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลาย
ลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวน
ราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด
เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย กับปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย
และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-933.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตำบลประโคนชัยไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัด
เทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการสังกัดเทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลสำเร็จของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเปนไปตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ

-94ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางบุคลากรกับหัวหนาสวนราชการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานสวนทองถิ่นในรูปแบบที่ใชอยูปจจุบัน นั้น ผูบังคับบัญชา
(ผูประเมิน) สวนใหญใหความสำคัญกับการประเมินเมื่อสิ้นรอบการประเมินโดยใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาเปนหลัก
แลวนำผลการประเมินไปใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ทำใหผลการประเมินไมสามารถระบุความแตกตางระหวางผูที่มี
ผลงานดีเดน ปานกลาง และต่ำกวามาตรฐาน รวมทั้งไมสามารถระบุความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานระดับ
บุคคล หนวยงาน และผลงานขององคกรไดอยางชัดเจน
ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขึ้น เพื่อ
เปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลและนำผลจากการประเมินจากขอตกลงฯ ไปใชใน
การประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ
3.2 เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการที่ปฏิบัติงานไดตามกำหนดหรือสูงกวาตามขอตกลงปฏิบัติ
ราชการ
3.3 เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการแตงตั้ง ตลอดจนการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นๆ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

1. จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการสังกัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

-9510. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลสำเร็จของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเปนไปตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
หลักการบริหารราชการแผนดินใหมีประประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จำเปนที่จะตองใชระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม กลาวคือเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของไดเขา
มามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดำเนินงานของรัฐทั้งทางตรงและทางออม เพื่อที่รัฐจะไดยึดเอา
ประชาชนเปนศูนยกลางในการดำเนินการ และจะไดตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหลักการดังกลาวเปนหลักสากล และไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตั้งแตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 ตลอดจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน นอกจากนี้ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวของ
และใหอำนาจประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินการรวมกับรัฐหรือตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐอีกหลายฉบับ อาทิ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เปนตน
ซึ่งที่ผานมาแมวาหลายหนวยงานจะพยายามแสวงหาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาคประชาชน
แตการดำเนินการของหลายหนวยงานหลายองคกรกลับดำเนินการในลักษณะของการเขาไปจัดตั้ง สรางเครือขายภาค
ประชาชนที่ภาครัฐกำกับใหเขารวมปฏิบัติงานกับภาครัฐ อยางไรก็ตามการดำเนินการดังกลาวอาจจะสามารถสราง
ภาคีเครือขายจำนวนมากได แตก็ขาดพลังผลักดันและความเขมแข็งในการดำเนินการและไมสอดคลองกับหลักการ
ดำเนินงานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานไวในเรื่องของการพัฒนาคน “ตองระเบิดจากขางใน” นั้น
หมายความวา ตองมุงพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชนที่เขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะ
รับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนำเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเขาไปหา
ชุมชนและหมูบาน ซึ่งหลายชุมชนยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไมสามารถปรับตัวไดทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและนำไปสูความลมสลายได
ปญหาการทุจริตในสังคมไทยไดทวีความรุนแรงขึ้น แตประชาชนไทยสวนใหญในสังคมยังไมทราบ
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยตรง และเห็นวาเปนเรื่องไกลตัวหรือในบางสวนเห็นวาการทุจริตสามารถทำได
ถาตัวเองไดประโยชนดวย ซึ่งทัศนคติเหลานี้เปนผลมาจากกระบวนการที่ผานมายังไมไดทำใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตอตานการทุจริตอยางแทจริง ซึ่งในปจจุบันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทีไ่ ดชื่อวาเปนฉบับปราบปราม
การทุจริต ไดกำหนดในหมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 63 “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชน
ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใน
ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานหรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ”
ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2560 - 2565) ขึ้น ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตให
เกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อ
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รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันและขจัดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบประจำปงบประมาณ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ
6.6 ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ
6.7 ดำเนินการตามแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป และแผน
ปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองวิชาการและแผนงาน

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบประจำปงบประมาณ
- มีแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-97ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหนาที่ที่
กำหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้ง
สำนักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกร
ที่มีหนาที่สำคัญ
ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัยจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

ทุกสวนราชการสังกัดเทศบาลตำบลประโคนชัย
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เทศบาลตำบลประโคนชัยใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลประโคนชัยจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ไตสวนสอบขอเท็จจริง”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากการสอบขอเท็จจริงไมมีกฎหมายกำหนดแนวทางการสอบไวชัดเจน อยางไรก็ตามเพื่อให
เกิดความเปนธรรม ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๒๔ วรรค ๕,๖,๗,๘,๙ และ ๑๐
ไดกำหนดวา
“เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาพนักงานเทศบาลผูใดกระทำ
ผิดวินัย โดยยังไมมีพยานหลักฐานใหนายกเทศมนตรีรีบดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทำผิดวินัยหรือไม
เมื่อมีกรณีเปนที่สงสัยวาพนักงานเทศบาลผูใดกระทำผิดวินัย ใหดำเนินการตามวรรคหาเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้ มีการกลาวหาที่ไมไดระบุชื่อผูกลาวหา ไมไดลงลายมือชื่อผูกลาวหา แตระบุชื่อหรือตำแหนงของผูถูกกลาว
หา หรือขอเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบวากลาวหาพนักงานเทศบาลผูใดและขอเท็จจริงหรือพฤติการณนั้น
เพียงพอที่จะสืบสวนตอไป
มีขอเท็จจริงหรือพฤติการณปรากฏตอผูบังคับบัญชาอันเปนที่สงสัยวาพนักงานเทศบาลผูใดกระทำ
ผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนตอไป
ภายใตบังคับวรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก หากความปรากฏแกผูบังคับบัญชาอื่นที่มิใช
นายกเทศมนตรี ใหผูบังคับบัญชาอื่นนั้นรายงานตามลำดับชั้นถึงนายกเทศมนตรีโดยเร็ว
การสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตนตามวรรคหา จะกระทำโดยแตงตั้งกรรมการการสืบสวน
ขอเท็จจริง หรือกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงได
การกลาวหาตองทำเปนหนังสือ ถาเปนการกลาวหาดวยวาจาใหผูบังคับบัญชาผูไดรับฟงการกลาวหา
จัดใหมีการทำบันทึกเปนหนังสือ และใหผูกลาวหาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานเพื่อดำเนินการตามวรรคหา
เมื่อไดดำเนินการตามวรรคหาแลว ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทำผิดวินัยจึงจะยุติ
เรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหากระทำผิดวินัย ก็ใหดำเนินการทางวินัยทันที”
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ รวบรวมพยานหลักฐาน
๓.๒ พิสูจนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ
๓.๓ คนหาความจริงและความยุติธรรม

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอเท็จจริงของแตละกรณี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
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เนื่องจากกระบวนการสอบขอเท็จจริง ไดกำหนดใหนายกเทศมนตรีสามารถดำเนินการสอบสวนได
โดยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง แตการกลาวหาตองทำการกลาวหาเปนหนังสือ ในสวนของกระบวนการ
ขั้นตอนการสอบขอเท็จจริงไมไดกำหนดไวชัดเจน แตเพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมกับทุกฝาย นายกเทศมนตรี
ตำบลประโคนชัย ไดวางมาตรการไว ดังนี้
(๑) การตั้งเรื่อง เมื่อมีกรณีรองเรียนกลาวหาเปนหนังสือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรวบรวม
เอกสารหลักฐานเบื้องตน
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
(๓) แจงคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแกคณะกรรมการไดรับทราบทันที
(๔) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการสอบสวน ภายใน ๑๕ วันนับแตประธานรับทราบ
คำสั่ง เพื่อกำหนดประเด็นในการสอบขอเท็จจริง
(๕) รวบรามพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับประเด็นการสอบขอเท็จจริง โดยทำใหแลวเสร็จภายใน ๓๐
วัน นับแตดำเนินการตามขอ (๔) เสร็จ (พยานเอกสาร/พยานบุคคล)
(๖) ประชุมพิจารณาลงมติและทำรายงานการสอบขอเท็จจริงเสนอตอนายเทศมนตรีภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดดำเนินการตาม (๖) แลวเสร็จ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๖๐ วัน นับแตประธานคณะกรรมการรับทราบคำสั่ง
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
สามารถสอบสวนไดขอเท็จจริงที่ยุติไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของขอเท็จจริงที่ทำการสอบสวนทั้งหมด
ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ดำเนินการทางวินัย”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๒๔ วรรค ๑๑ “การดำเนินการทางวินัยแกผูอยู
ใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทำผิดวินัยใหดำเนินการตามประกาศนี้ โดยกรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงใหดำเนินการทางวินัยตามขอ ๒๖ วรรคสาม แตถาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหา
วากระทำผิดวินัยอยางรายแรงใหดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๗”
เพื่อความเปนธรรม เทศบาลตำบลประโคนชัยไดการดำเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทาง
วินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ที่กำหนดไวอยางเครงครัด ทั้งนี้ เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติตัวเปนไปตามระเบียบวินัยที่ประกาศกำหนด
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๓.๑ เปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสชี้แจง
๓.๒ ปองกันพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของพนักงาน
๓.๓ พิสูจนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ
๓.๔ คนหาความจริงและความยุติธรรม

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ปฏิบัติตัวอยูในระเบียบวินัย
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ การตั้งเรื่อง เมื่อมีกรณีรองเรียนกลาวหาเปนหนังสือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรวบรวม
เอกสารหลักฐานเบื้องตน
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
๖.๓ แจงคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแกคณะกรรมการไดรับทราบทันที
๖.๔ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการสอบสวน ภายใน ๑๕ วันนับแตประธานรับทราบ
คำสั่ง เพื่อกำหนดประเด็นในการสอบขอเท็จจริง
๖.๕ รวบรามพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับประเด็นการสอบขอเท็จจริง โดยทำใหแลวเสร็จภายใน
๓๐ วัน นับแตดำเนินการตามขอ (๔) เสร็จ (พยานเอกสาร/พยานบุคคล)
๖.๖ ประชุมพิจารณาลงมติและทำรายงานการสอบขอเท็จจริงเสนอตอนายเทศมนตรีภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดดำเนินการตาม (๖) แลวเสร็จ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๖๐ วัน นับแตประธานคณะกรรมการรับทราบคำสั่ง
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตัวอยูในระเบียบวินัย รอยละ ๙๐ ของพนักงานเจาหนาที่ทั้งหมดของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ติดตามประเมินผล”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การติดตามประเมินผลเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการติดตามประเมินผลจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
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และสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได
เทศบาลตำบลประโคนชัยพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการติดตามประเมินผลให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลประโคนชัยขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 เพื่อสรางความมั่นใจแกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อติดตามประเมินผลการทำงานขอหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
๖. วิธีดำเนินการ

3.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
3.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพื่อสรุปขอมูล
3.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. หนวยงานรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
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มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดใหมีศูนยรวมขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลประโคนชัย”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใตบังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยที่กำหนดไวตามมาตรา
9 วรรคหนึ่ง (1) และ (8) ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามบท
บัญญัติดังกลาว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวและตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดกำหนดไวใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจะตองมีศูนย
ขอมูลขาวสารเพื่อเปนสถานที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามที่กฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
เพื่อใหการดาเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
ตรวจดู
ประสิทธิภาพ

3.1 เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการได
3.2 เพือ่ เปนสถานที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามที่กฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขา
3.3 เพื่อใหการดาเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองและมี

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 หนวยงานของรัฐทุกแหง
4.2 ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลประโคนชัยและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสาร ดังนี้
1. คณะกรรมการฝายอำนวยการ มีหนาที่ควบคุมดูแลศูนยขอมูลขาวสารและศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขใหเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย และดำเนินการแกไขใหเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไวโดย
เครงครัด ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย
1.1 จ.ส.ท. สันติ นรสีห
ปลัดเทศบาล
ประธานกรรมการ
1.2 นายพิทักษ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
1.3 นายนิรันดร อุน คำ
ผอ. กองสาธารสุขฯ
กรรมการ
1.4 นางสาวอัญชลี เชาวนกุล หัวหนาสำนักปลัด.
กรรมการ
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1.6 นายทรงยศ ชัยอินทร
ผอ.กองชาง
1.7 นางกฤษฎีกา มัญจกาเภท ผอ.กองคลัง
1.8 จาเอกปรีชา ดีดวยชาติ ผอ.กองการประปา
1.9 นายสุธี คงดี
ผอ.กองการศึกษา
1.10 นางสุดเฉลียว สงาประโคนผอ.กองวิชาการและแผนงาน
1.11 นางพรรณิภา บุบผารัตน นักวิชาการประชาสัมพันธ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ
ผูชวยเลขานุการ

2. เจาหนาที่ประจำศูนยขอมูล มีหนาที่ดูแลจัดการภายในศูนยขอมูลขาวสารและศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขประจำหนวยงานดำเนินการใดๆ ภายในศูนย ใหเปนไปตามระเบียบและตามกฎหมายโดยเครงครัด พรอม
ทั้งใหผูชวยเจาหนาที่ดูแลศูนย ดำเนินการตามที่เจาหนาที่ดูแลศูนยมอบหมาย และดำเนินการใดๆ ภายในศูนยให
เปนไปตามระเบียบและตามกฎหมายโดยเครงครัด ซึ่งเจาหนาที่ประจำศูนยขอมูล ประกอบดวย
2.1 นางสุดเฉลียว สงาประโคน ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เปนเจาหนาที่
ดูแลศูนยฯ
2.2 นางพรรณิภา บุบผารัตน นักวิชาการประชาสัมพันธ
เปนผูชว ย
เจาหนาที่ดูแลศูนย
2.3 นางสาวอรุณศรี สายสิญจน ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เปนผูช วย
เจาหนาที่ดูแลศูนย
2.4 นายณัฐพล ราชกิจ ผูช วยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เปนผูชว ย
เจาหนาที่ดูแลศูนย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
10.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
10.2 หนวยงานของรัฐ และประชาชนไดรับความพึงพอใจในการไดรับบริการขอมูลขาวสาร
10.3 สามารถเผยแพรขอ มูลขาวสารตามความตองการประชาชนไดอยางทั่วถึง
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบผานทางชองทางการประชาสัมพันธ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การประชาสัมพันธ หมายถึง การสรางความสัมพัน ธอันดีระหวางกลุมบุคคลทุกคน ทุกองคกร
สามารถใชการประชาสัมพันธ เพื่อใหภารกิจหลักเปนไปอยางราบรื่น ลดทอนปญหาอุปสรรคลงใหนอยที่สุดเทาที่จะ
นอยได
ประเภทของการประชาสัมพันธ
โดยทั่วไปการประชาสัมพันธ อาจแบงตามลักษณะงานกวางๆ ได 2 ประเภท คือ
1. การประชาสัมพันธภายใน (Internal Public Relations) คือ การสรางความเขาใจและความ
สัมพันธอันดีกับกลุมบุคคลภายในสถาบันเองอันไดแก กลุมเจาหนาที่ในองคกรใหเกิดมีความรักใครกลมเกลียวสามัคคี
กันในหมูเพื่อนรวมงาน รวมทั้งดานการเสริมสรางขวัญ และความรักใครผูกพันตอหนวยงานการประชาสัมพันธภายใน
จึงมีความสำคัญมาก การประชาสัมพันธภายนอกองคการสถาบันจะดีไปไมไดเลยหากการประชาสัมพันธภายในองคกร
ยังไรประสิทธิภาพ เพราะความสัมพันธอันดีภายในหนวยงานจะมีผลสะทอนไปกับการสรางความสัมพันธภายนอกดวย
และการสรางความสัมพันธ อันดีภายในหนวยงานยังเอื้ออำนวยใหการบริการ และการดำเนินงานขององคกรเปนไป
ดวยความราบรื่น คลองตัว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่พนักงาน ลูกจางภายในองคกรมีความเขาใจในนโยบาย
และการดำเนินงานขององคกรเปนอยางดี ก็จะเปนกำลังสำคัญในการสราง ประสิทธิภาพแกการประชาสัมพันธ
ภายนอกดวย
สำหรับสื่อและเครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธภายในนั้น อาจใชการติดตอสื่อสารดวยวาจาแบบ
ซึ่งหนา (Face of Face) หรืออาจใชสิ่งพิมพภายในองคกร (House Journal) ชวย เชนหนังสือเวียน จดหมายของ
ภายใน วารสารภายใน เปนตน
2. การประชาสัมพันธภายนอก (External Public Relations) คือ การสรางความเขาใจและความ
สัมพันธอนั ดีกับประชาชนภายนอก กลุมตาง ๆ อันไดแกประชาชนทั่วไป และประชาชนที่องคกร เชน ผูนำความ
คิดเห็น ผูนำในทองถิ่น รวมทั้งชุมชนละแวกใกลเคียง ฯลฯ เพื่อใหกลุมประชาชนเหลานี้เกิดความรู ความเขาใจในตัว
สถาบัน และใหความรวมมือแกสถาบันดวยดี การทำการประชาสัมพันธภายนอกตองเกี่ยวของกับประชาชนที่มีกลุม
ขนาดใหญ หรือจำนวนมาก จึงอาจใชเครื่องมือ สื่อสารตาง ๆ เขามาชวยเผยแพรกระจายขาวสูสาธารณชนดวย อัน
ไดแก จดหมายขาว ระบบเสียงตามสาย การปดประกาศภายในชุมชน เปนตน ซึ่งปจจุบัน องคกรอื่นๆ ก็นิยมใช
เครื่องมือสื่อสารมวลชนเหลานี้เขาชวยในการประชาสัมพันธ
งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงานจึงไดตระหนักถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
บริการตางๆ ใหกับประชาชนไดรับทราบ เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดำเนินงาน และกิจกรรมตางๆ
ของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ จึงไดจัดทำมาตรการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดำเนินงาน กิจกรรมตางๆ ใหประชาชน/หนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับทราบ
3.2 เพื่ออธิบายใหฝายบริหารไดทราบถึง ทัศนคติ มติ หรือความรูสึก นึกคิดของประชาชนที่มีตอ
หนวยงาน
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3.3 เพื่อคาดการณลางหนา และคนหาจุดบกพรองตางๆ เพื่อปองกันปญหายุงยากที่เกิดขึ้นภายใน

3.4 เพื่ อแนะนำฝายบริหารใหสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง เพื่อความเจริญกาวหนาและ
ชื่อเสียงที่ดีของหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 หนวยงานของรัฐทุกแหง
4.2 ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
จดหมายขาว
1. กำหนดโครงสรางเนื้อหา
2. รวบรวมขอมูล และภาพถาย
3. สงโรงพิมพ/จัดทำรูปเลม/
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
และภาพ
4. เสนอผูบริหารตรวจสอบ
5. จัดพิมพ
6. เผยแพรจดหมายขาว
ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานตางๆ
ผลิตสื่อ จอภาพ LED
1. คัดเลือกภาพ ตัดตอ ภาพและ
เสียงพรอมเผยแพรประชาสัมพันธ
2. เผยแพรสัญญาณภาพ

มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

บุคคลที่
รับผิดชอบ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมาย

ภายใน 2 สัปดาห

ภายใน 2-3
ชั่วโมง

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบเสียงไรสาย
1. ตรวจสอบขาวที่จะประชาสัมพันธ
2. ปฏิบัติหนาที่ตามตารางจัดรายการ
3. รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำ
สัปดาห
เว็บไซต Line และ Facebook
1. รวบรวมขอมูลคัดเลือกภาพ
ตรวจสอบขอมูล
2. นำเผยแพร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่
1. เตรียมขอมูลขาว และรถ
ประชาสัมพันธ พรอมออกเคลื่อนที่
2. ออกประชาสัมพันธเคลื่อนที่
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตอบังคับ
บัญชา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับเรื่อง ตรวจสอบกำหนดการที่จะ
มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ศึกษาขอมูลรายละเอียด หากขอมูลไม
เพียงพอหาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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บุคคลที่
ระยะเวลาการ รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน
เจาหนาที่
10 นาที
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
วันละ 2 ชั่วโมง มอบหมาย
10 นาที
1 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
10 นาที
1-2 ชั่วโมง
20 นาที
มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
15 นาที
15 - 1 ชม.

หมายเหตุ
ช ว งเช า เวลา 07.0008.00 น.
ชวงเย็น เวลา 17.0018.00 น.

เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย
บุคคลที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย

บุคคลที่
รับผิดชอบ
หัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย

หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติตามภารกิจดังนี้
ถายภาพกิจกรรมขององคกร
1. ตรวจสอบกำหนดการ
2. เตรียมอุปกรณใหพรอม ไดแกกลอง
บันทึกภาพนิ่ง/VDO
3. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เจาหนาที่ผู
ปฏิบัติตองตรวจสอบอุปกรณตางๆ
กลองบันทึกภาพนิ่ง/VDO ใหอยูใน
สภาพที่พรอมจะใชงาน และจัดเก็บเขา
ที่เดิมโดยทันที
4. นำไฟลภาพเก็บในคอมพิวเตอร
5. นำภาพกิจกรรมเผยแพร
- เผยแพรในเว็บไซต และ
Facebook
ขาวประชาสัมพันธ
1. เขียนขาวเผยแพร
2. ตรวจสอบ/อนุมัติการเผยแพรขาว
3. เผยแพรขาวประชาสัมพันธตามสื่อ
ตางๆ เชน ระบบเสียงตามสาย
เว็บไซต Facebook Line และ
จดหมายขาว
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บุคคลที่
ระยะเวลาการ รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน
10 นาที
10 นาที
10 นาที

หมายเหตุ

เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย

10 นาที

ภายใน 1 วัน

1. ผูอำนวยการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
2. เจาหนาที่
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

-10810. ตัวชีวัด/ผลผลิต
10.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลการดำเนินงาน โครงการ แผนงาน และสรางเสริมความรู
ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการตางๆ
10.2 เพื่อกระตุนใหประชาชน และสื่อมวลชน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และใหความ
รวมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
10.3 เพื่อสรางเสริมภาพลักษณ และทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีตอเทศบาลตำบลประโคนชัย
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ - จัดจางผานชองทางการประชาสัมพันธ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตำบลประโคนชัยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบ
กับมาตรา 50 (9) ที่กำหนดใหเทศบาลมีอำนาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา
และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ –
จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่ อให ป ระชาชนได รับ ทราบขอ มูล ขาวสารเกี่ ย วกับ การจั ดซื้ อ – จัด จางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ปดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย , เผยแพรลงเว็บไซดของเทศบาล , ลงในระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐชองกรมบัญชีกลาง (e-GP), ปดประกาศ ณ ศูนยการจัดซื้อศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางระดับอำเภอ/จังหวัด, ลงเว็บไซตและประกาศเผยแพรของทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย, เผยแพรไปยังสถานีวิทยุ
ชุมชน, ปดประกาศ ณ ชุมชน และสงไปยังผูมีอาชีพรับจาง

-1095. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทำรายงานประจำป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287
วรรคสามกำหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบ และเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการ
ดำเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใชจาย และผลการดำเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-110ประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดใหหนวยงานรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติขอมูลของ
ราชการ พ.ศ. 2550 ไดใหความหมายของ “ขอมูลขาวสาร” หมายถึงสิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง
ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทำไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะ
ไดจัดทำไวในรูปของเอกสารแฟมภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทำใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดเห็นถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธจึงไดจัดทำรายงานประจำป
ขึ้น เพื่อใหการดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนไปดวยความเรียบรอย
เปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและพัฒนางานประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารการทำกิจกรรม
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อประชาสัมพันธการดำเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภท
ตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยาง
ถูกตองและโปรงใส
3.3 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
3.4 เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
3.5 เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
3.6 เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตำบลประโคนชัยใหแกประชาชนโดยทั่วไปอยาง
กวางขวาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

เสนออนุมัติโครงการ
ดำเนินการประชุม
มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอรางรูปแบบ
ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
ติดตามและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2541 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
32,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

-11110. ตัวชีวัด/ผลผลิต
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย ซึ่งออกแบบโดย
งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้
ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60
ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของกิจกรรม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาตอผูบ ริห ารท องถิ่ น เพื่ อให ผูบ ริห ารทองถิ่ นเสนอตอสภาท องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่ เปดเผยภายในสิ บ ห าวัน นับ แต วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น ดังกลาว และตองป ดประกาศไว เป น
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
๓. วัตถุประสงค

เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับการใชจายงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใส และอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและการคลัง
ที่ดี
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
๖. วิธีดำเนินการ

6.1 คณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
ดำเนินการติดตามพรอมบันทึกขอมูลผานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช
จายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และรายงานผลการ
ดำเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ประโคนชัย
6.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ประเมินผลการ
รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย
6.3 ผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อใหสภาไดสอบถาม อภิปราย และมีขอ เสนอแนะ
6.4 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยพิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา วามีความสอดคลอง ความกาวหนาในการพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ

-1126.5 ผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนทราบในที่เปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น และปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา ๓๐ วัน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
แยกเปน ๒ ชวงดังนี้
ชวงที่ ๑ ๑ - ๓๐ เมษายน ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการชวงเดือนตุลาคม - มีนาคม
ชวงที่ ๒ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการชวงเดือนเมษายน – กันยายน
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
ผูบริหารเทศบาลใชเปนเครื่องมือติดตามการใชจายงบประมาณ ทำใหทราบถึงความกาวหนาการ
ดำเนินงานของโครงการ และทราบการตั้งงบประมาณหรือการวางแผนพัฒนาที่สนองตอบตอยุทธศาสตร
ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดใหมีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจ
หนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ
ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก
หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลประโคนชัย
ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพือ่ ใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพือ่ ใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวน 11 ชองทาง
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เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดประชาสัมพันธบริเวณศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลประโคนชัย
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลประโคนชัยตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี เจ า หน า ที่ ให บ ริ ก ารประจำและให
ประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป
- ประกาศผ านเว็ บ ไซต /เว็บ บอรด/เฟสบุ ค/ไลท แอปพิเคชั่น ที่มีขอมู ล ผลการดำเนิ น งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “เผยแพรขอมูลการปฏิบัติงานประจำเดือน (จดหมายขาว)”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287
วรรคสามกำหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบ และเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการ
ดำเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใชจายและผลการดำเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดใหหนวยงานรัฐตอง
จัดใหมีขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติขอมูลของ
ราชการ พ.ศ. 2550 ไดใหความหมายของ “ขอมูลขาวสาร” หมายถึงสิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง
ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทำไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะ
ไดจัดทำไวในรูปของเอกสารแฟมภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทำใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได

-114เทศบาลตำบลประโคนชัยไดเห็นถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธจึงไดจัดทำรายงานประจำป
ขึ้น เพื่อใหการดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนไปดวยความเรียบรอย
เปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและพัฒนางานประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารการทำกิจกรรม
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย
3. วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยาง
ถูกตองและโปรงใส
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
3. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
4. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
5. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตำบลประโคนชัยใหแกประชาชนโดยทั่วไปอยาง
กวางขวาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

เสนออนุมัติโครงการ
ดำเนินการประชุม
มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอรางรูปแบบ
ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
ติดตามและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
120,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย ซึ่งออกแบบโดยงาน
ประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้
ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60

-115-

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตำบล เมืองพัทยา และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทำหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณ
ถัดไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิน่ อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปได
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ ใหนำโครงการพัฒนาไปจัดทำงบประมาณตามปที่
กำหนดไว กรณีที่จะนำโครงการพัฒนาที่อยูในปที่ ๒ , ๓ หรือ ๔ ไปดำเนินการ จะตองเขาสูขั้นตอนของการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามระเบียบฯ และตองผานกระบวนการประชาคมทองถิ่น เพื่อสราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
การจัดประชุมประชาคมทองถิ่น ใหดำเนินการภายใตหลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และทำ
ใหการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุณภาพ
เพื่อใหการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย นำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน งานวิเคราะห
นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน จึงไดจัดทำโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาคมทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
3.3 เพื่อใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เปนกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
3.4 เพื่ อ ใช แผนพั ฒ นาท องถิ่ น สี่ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่ เพิ่ มเติ มหรื อเปลี่ ย นแปลง ในการ
ประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไวในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด

-116๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ สัดสวนผูเขารวมประชุมประชาคมระดับตำบล โดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ ๖๐
กรณีที่จัดใหมีการประชุมเพื่อประชาคมครั้งแรก สัดสวนที่เขารวมประชุมไมครบรอยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งตอไป
ใหใชสัดสวนผูเขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบล แตตองไมนอยกวารอยละ ๒๐
โดยใชรูปแบบการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ตามสัดสวนที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด
เชิงคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลประโคนชัย ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
๖. วิธีดำเนินการ

6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำรางแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
6.2 นายกเทศมนตรีรวมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวน
การบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย รวมกันคัดเลือกสัดสวนการประชุมประชาคมระดับตำบล
6.3 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยคำนึงถึงความสะดวก
ของผูเขารวมประชุม และทำการแจง/ประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน และใหทำ
การปดประกาศไวในที่เปดเผย
6.4 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย และประชาคมระดับตำบลพิจารณารางแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย
6.5 ผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒ นาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
๘. งบประมาณดำเนินการ
50,๐๐๐.-บาท
๙. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เทศบาลตำบลประโคนชัยมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยน แปลงไปใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและการจายขาด
เงินสะสม
10.2 ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู

-11710.3 สามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไวในแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด และตอบสนองความตองการของประชาชน
ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทำแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนชุมชน คือ แผนพัฒนาชุมชนที่กำหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชนโดยเกิดจากการจัดการและ
กระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน ซึ่งรวมกันคิดและรวมกันกำหนดกิจกรรมขึ้นมาเอง โดยใหความสำคัญกับการ
พึ่งตนเอง เปนกิจกรรมที่ตอบสนองตอปญหาและความตองการของชุมชน และเนนการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น
เปนหลัก โดยเปนแผนที่เกิดจากกระบวนการที่เปดโอกาสใหกับทุกคนในชุมชนไดรวมกันสำรวจขอมูล วิเคราะหปญหา
กำหนดแนวทางแกไข และพัฒนารวมกัน
กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทำงานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ในการสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดทำ ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
เปนแนวทางการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น โดยใหเทศบาลเปนองคกรอำนวยการบูรณาการใหเกิดกระบวนการดังกลาว
ขางตน ภายใตหลักการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนใหเปนฐานรากของการพัฒนาชุมชนทองถิ่นดวยกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน โดยมุงสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ ดำเนินงานพัฒนา
และแกไขปญหารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐในระดับอำเภอและจังหวัด โดยใชแผนชุมชน
ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ยกระดับกระบวนการและกลไกการดำเนินงานใหเห็นความเชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และนำสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยประชาชนเปนผู
ตัดสินใจภายใตขอมูลชุมชน
การสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มิใช
เปนเพียงการวิเคราะหศึกษาปญหาของชุมชนแลวนำมากำหนดเปนแผนงาน/โครงการพัฒนาดานตางๆ เพื่อแกไข
ปญหาของชุมชนเทานั้น แตแผนชุมชนเปนกระบวนการที่ทำใหคนในชุมชนไดตระหนักถึงศักยภาพของตนเองที่มีอยู
และสามารถดึงศักยภาพของตนเองที่มีอยูมาทำใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยผานกระบวนการสงเสริมการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลประโคน
ชัยไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชนขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อคนหาศักยภาพของชุมชน รับทราบปญหาความตองการ และจัดเก็บขอมูลตางๆ ของชุมชน
และสามารถนำไปกำหนดวิธีการในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนไดอยางถูกตอง
3.2 เพื่อจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชเปนขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมในการปองกันและแกไขปญหาตางๆ ภายในชุมชนดวย
ตนเอง ซึ่งจะนำไปสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
3.4 เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมของคนในชุมชน กอใหเกิดความรวมมือของคนใน
ชุมชนในการรวมกันคิด รวมกันทำ รวมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน
3.5 เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน วิถีชีวิตประชาธิปไตย และเกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน

-1184. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูแทนครัวเรือน ผูนำชุมชน กรรมการชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการตอผูบริหาร
6.2 ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบ
6.3 ทำหนังสือแจงผูแทนครัวเรือน ผูนำชุมชน กรรมการชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ใหเขา
รวมประชุมการจัดทำแผนชุมชน
6.4 ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนชุมชนทั้ง ๑๖ ชุมชน
6.5 รายงานผลการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
5๐,๐๐๐.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ มีขอมูลที่แสดงถึงสภาพความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย
10.๒ ทำใหทราบขอมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล วามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางไร
10.๓ หนวยงานราชการ องคกรเอกชน ประชาชน สามารถนำขอมูลในเบื้องตนไปวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานตางๆ ได
10.๔ ใชเปนฐานขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยตอไป
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต องการของประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชั ยจึงมี การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร องทุ กขเ พื่ อไว
สำหรั บรับ เรื่ องร องเรียน/ร องทุ กข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ

-1193. วัตถุประสงค

1. เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
2. เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลประโคนชัย
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1
6.2
6.3
จำเปนและเรงดวน
6.4

จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ
แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้
7.1 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
7.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-671-368 ทางโทรสารหมายเลข 044-670459
7.3 ทางเว็บไซต
7.4 ทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang
7.5 ทาง ไลทแอปพิเคชั่น
7.6 ทางไปรษณีย
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนได
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย

-12010.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการชุมชน เปนแกนนำที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน “การมีสวนรวมของประชาชน คือ
หัวใจของการพัฒนา” ที่จะสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดเกิดความรวมมือรวมใจในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูกัน รวมคิด รวมทำ รวมกันศึกษาปญหาและความตองการของชุมชนรวมกันแกไขปญหาชุมชนดวยตัวชุมชนเอง
โดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง นาอยู และยั่งยืน
ตามระเบียบเทศบาลตำบลประโคนชัย วาดวยกรรมการชุมชนยอย พ.ศ. 2544 หมวด 6 เรื่อง การ
ประชุม ขอ 36 ใหมีการประชุมกรรมการชุมชนอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ดังนั้น กองสวัสดิการสังคมจึงไดจัด
กิจกรรมเชิญประธานชุมชนหรือตัวแทนเขารวมประชุมประจำเดือน เพื่อปรึกษาหารือขอราชการตางๆ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสรางความรักความสามัคคีใหเกิดขึ้นในกลุมองคกร
3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นในชุมชนตางๆ
3.3 เพื่อใหเกิดชุมชนเขมแข็ง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประธานชุมชนหรือตัวแทนกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทำใหเทศบาลไดรับทราบปญหาของประชาชนไดอยางทั่วถึงและแกไขปญหานั้นไดอยางถูกตอง
2. ทำใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร และนโยบายเรงดวนของทางราชการ
3. เปนการขจัดปญหาหรือเงื่อนไขความไมเขาใจในระหวางสวนราชการกับประชาชนไดระดับหนึ่ง
4. เปนการสนองตอบนโยบายของทางราชการที่มุงเนนการใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม

-121ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (1) และขอ 8 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตำบลประโคนชัย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มี
องคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลประโคนชัยโดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาพัฒนา
เทศบาลตำบลประโคนชัยขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมชุมชนมากที่สุด
3.3 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในภาพรวม ตามสภาพปญหาและความ
ตองการอยางแทจริงของชุมชน
3.3 เพื่อนำขอมูลปญหาความตองการของประขาคมไปพิจารณาประกอบการจัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนาเทศบาล
3.4 เพื่อนำโครงการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปไปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และการจายขาดเงินสะสม
3.5 เพื่อใชแผนพัฒนาเทศบาลเปนเครื่องมือในการประสานการพัฒนาใหสอดคลองทั้งในระดับ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นภายในจังหวัด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
แผนพัฒนาทองถิ่น
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 รวบรวมปญหาความตองการในการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการจัดทำแผน
โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น ชุมชน และประชาชน รวมกันเสนอขอมูล
6.2 วิเคราะหขอมูล จัดลำดับความสำคัญ
6.3 พิจารณารางแผนพัฒนาเทศบาลสามป เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา
ทองถิ่น แลวประกาศใช
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-1229. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตำบลประโคนชัย มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อเปนองคกรในการ
ยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลและรางแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล เพื่อใชเปนแผนพัฒนา
ในการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยดวย
ความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต
ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลประโคนชัย”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาด วยการจัดทำแผนพั ฒ นาองคกรปกครองสวนท องถิ่ น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้ น เพื่ อใหเทศบาลตำบลประโคนชัย ในฐานะองคกรปกครองสวนท องถิ่น รูป แบบเทศบาล มี
องคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมชุมชนมากที่สุด
3.2 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในภาพรวม ตามสภาพปญหา
และความตองการอยางแทจริงของชุมชน
3.3 เพื่อนำขอมูลปญหาความตองการของประขาคมไปพิจารณาประกอบการจัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนาเทศบาล
3.4 เพื่อนำโครงการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปไปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และการจายขาดเงินสะสม
3.5 เพื่อใชแผนพัฒนาเทศบาลเปนเครื่องมือในการประสานการพัฒนาใหสอดคลองทั้งในระดับ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นภายในจังหวัด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รางแผนพัฒนาทีส่ อดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกำหนด
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมประเด็นการพัฒนา โดยใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการ ขอมูล แผนชุมชน เปนแนวทางการพิจารณา และจัดทำรางแผนพัฒนา
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

-1237. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตำบลประโคนชัย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลและรางแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล
เพื่อใชเปนแผนพัฒนา ในการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลประโคนชัยดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต
ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตำบลประโคนชัย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มี
องคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อทราบปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาล และความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย
3.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่
ผูบริหารกำหนดไวหรือไม และบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด
3.3 เพื่อใหทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล และเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอประชาชนสูงสุด รวมถึงสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนได และนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตอไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

-1246. วิธีดำเนินงาน
6.1 รวบรวมขอมูลการดำเนินงานของเทศบาลจากแผนพัฒนาสามป เทศบัญญัติรายจายงบ
ประมาณประจำป และแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ
6.2 ประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการ รูปแบบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ประโคนชัย
6.3 ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการจากเอกสารรายงานผล
การดำเนินงานและเอกสารฎีกาเบิกจายเงิน
6.4 ดำเนินการออกตรวจสอบพื้นที่ที่ไดดำเนินงานโครงการในสวนของโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานและ
ออกตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการของหนวยงาน/องคกร/กลุมที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล
6.5 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการแลวนำเสนอเปนรายงานการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาประจำปงบประมาณ และนำเสนอผูบริหาร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และสภาเทศบาลตำบล
ประโคนชัย แลวประกาศใหประชาชนทราบตอไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตำบลประโคนชัย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
เพื่อเปนองคกรในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลและ
แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล ใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ความตองการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต
ลำดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต องการของประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชั ยจึงมี การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร องทุ กขเ พื่ อไว
สำหรั บรับ เรื่ องร องเรียน/ร องทุ กข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ

-125วัตถุประสงค

1. เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
2. เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลประโคนชัย
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
6.3 กรณีเปนเรื่องรองเรียนที่สามารถออกตรวจสอบหรือแกไขปญหาไดทันทีตามที่ระเบียบหรือ
กฎหมายกำหนด ใหนำเสนอตอคณะผูบริหารภายใน ๑ วัน และแจงใหผูรองเรียนรับทราบผลการแกไขหรือผลการ
ตรวจสอบ (กรณียังไมไดแกไขปญหา) ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการแจง
6.4 กรณีเปนการรองเรียนที่สามารถออกตรวจสอบไดแตไมสามารถแกไขปญหาไดทันที ซึ่งตองผาน
การอนุมัติตัดสินใจจากผูบริหารหรือนำเขาที่ประชุมผูบริหารหรือนำเขาสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเสนอเปนลาย
ลักษณอักษรตอผูบริหารภายใน ๒ วัน เพื่อพิจารณาสั่งการและใหนำเขาที่ประชุมประจำเดือนของผูบริหารพนักงาน
เจาหนาที่ของเทศบาลตำบลประโคนชัยดวย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้
7.1 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
7.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-671-368 ทางโทรสารหมายเลข 044-670459
7.3 ทางเว็บไซต
7.4 ทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang
7.5 ทาง ไลทแอปพิเคชั่น
7.6 ทางไปรษณีย
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

-12610. ตัวชีวัด/ผลผลิต
10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
ลำดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็น”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทและภารกิจในการดูแล
ประชาชนในพื้นที่ใหไดรับการบริการที่ดี ดังนั้นเทศบาลไดมีนโยบายกำหนดแนวทางการดำเนินการบริการประชาชน
ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเขาถึงความตองการของประชาชนรวมทั้งรับฟงความคิดเห็นความตองการ ความเดือดรอน
ของประชาชน เพื่อรับทราบขอปญหาที่เกิดขึ้น และนำขอมูลที่ไดมาบริหารจัดการนำสูแนวทางการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนอีกชองทางในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย
3.2 เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมและยกระดับการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ตูรับฟงความคิดเห็น
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ตรวจสอบตูรับฟงความคิดเห็น เพื่อนำมาเสนอในการจัดทำโครงการและรูปแบบเสนอผูบริหาร
พิจารณาอนุมัติ
6.2 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางการรับความคิดเห็น
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-1279. ผูรับผิดชอบ

สำนักปลัด. เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
เปนชองทางในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลประโคนชัย
ลำดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “รับเรื่องราวรองทุกขผานทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมีการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง
และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการรับเรื่องราวรองทุกข เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงได
จัดทำมาตรการรับเรื่องราวรองทุกผานทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang เมื่อดำเนินการตาม
ขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
6.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ
จำเปนและเรงดวน
6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ ใหบริการไดทุกเวลาราชการโดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้
7.1 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย

-1287.2
7.3
7.4
7.5
7.6

โทรศัพทหมายเลข 044-671-368 ทางโทรสารหมายเลข 044-670-459
ทางเว็บไซต
ทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang
ทาง ไลทแอปพิเคชั่น
ทางไปรษณีย

8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
ลำดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แจงผลการดำเนินการตามขอรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองาน บริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจ
ใหทันสถานการณ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมิน
ผลการใหบริการสม่ำเสมอ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อการดำเนินงานการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตำบลประโคน
ชัยมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
3.2 เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอ
รองเรียนที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย

-1296. วิธีดำเนินการ
๖.๑ รับเรื่องการรองเรียน
๖.๒ แตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
๖.๓ ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตามเรื่องที่รองเรียน
๖.๔ เรียบเรียง วิเคราะห และแปรผล
๖.๕ แจงผลการดำเนินงานใหผูรองเรียนทราบ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบขอรองเรียนสามารถดำเนินการไดสำเร็จและแจงผลการดำเนินการเกี่ยวกับขอ
รองเรียนใหผูรองไดรับทราบ
ลำดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต องการของประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชั ยจึงมี การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร องทุ กขเ พื่ อไว
สำหรั บรับ เรื่ องร องเรียน/ร องทุ กข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค

1. เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
2. เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลประโคนชัย
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ

-130ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1
6.2
6.3
จำเปนและเรงดวน
6.4

จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ
แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้
7.1 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
7.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-671-368 ทางโทรสารหมายเลข 044-670459
7.3 ทางเว็บไซต
7.4 ทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang
7.5 ทาง ไลทแอปพิเคชั่น
7.6 ทางไปรษณีย
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนได
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
ลำดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แจงผลการดำเนินการผานทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpage”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ

-131กฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจง
ผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
มาปฏิบัติ

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพือ่ ใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบ

3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๘ (๖) ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวนไมนอยกวา
สามคนแตไมเกินหกคน รวมเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น โดยใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจได
รับการคัดเลือกอีกได
ทั้งนี้ กรรมการที่มาจากการคัดเลือกในกรณีท่ีตำแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดำรง
ตำแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนตำแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระการดำรงตำแหนง ซึ่ง
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ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกเขารวมปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการชุดดังกลาววางลง
ประชาคมชุมชนตำบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยูในตำบลหรือชุมชนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบล เพื่อรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบล ซึ่งเทศบาลตำบลมี
หนาที่จัดใหมีการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (ทุกชุมชน)
ซึ่งสัดสวนที่เขารวมประชุมโดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ ๖๐ กรณีที่จัดใหมีการประชุมเพื่อ
ประชาคมชุมชนตำบลครั้งแรก สัดสวนที่เขารวมประชุมครั้งแรกไมครบรอยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งตอไปใหใช
สัดสวนที่เขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบล แตตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ ระยะ
เวลาในการกำหนดประชุมประชาคมชุมชนตำบลใหเปนไปตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลนั้นๆ
๓. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อดำเนินการแตงตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่ประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือก รวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเปนปจจุบนั และครบองคประกอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
3.2 เพื่อรวมจัดทำรางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ
จัดทำรางแผนพัฒนา
3.3 เพื่อรวมพิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดำเนินงาน
3.4 เพื่อรวมพิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่ประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคนแต ไมเกิน
หกคน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
๖. วิธีดำเนินการ

6.1 นายกเทศมนตรีรวมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวน
การบริหารของเทศบาลตำบลระดับหัวหนาสำนัก ผูอำนวยการกอง รวมกันคัดเลือกสัดสวนการประชุมประชาคมระดับ
ตำบล
6.2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยคำนึงถึงความสะดวก
ของผูเขารวมประชุม และทำการแจง/ประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน และให
ทำการปดประกาศไวในที่เปดเผย
6.3 ที่ประชุมกำหนดจำนวนผูแทนประชาคมและดำเนินการคัดเลือกกันเอง โดยใหปลัดเทศบาล
หรือผูที่ไดรับมอบหมายทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
6.4 การเสนอชื่อผูแทนประชาคมชุมชนตำบลตอที่ประชุม ตองมีผูรับรองจำนวนอยางนอย ๒ คน
และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและตองใหความยินยอม
6.5 หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ใหถือวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก
หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจำนวนที่กำหนด ใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อ
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ไดไมเกินตามจำนวนที่กำหนด
๖.6 ใหประธานในที่ประชุมตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่อยูในที่ประชุม และมิไดเปนผูไดรับการ
เสนอชื่อจำนวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน
6.7 เมื่อตรวจนับคะแนนแลว ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลำดับเปนผูซึ่งไดรับการคัดเลือกจนครบ
จำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคนทำใหไมสามารถคัดเลือกได ใหที่ประชุมจัดใหมี
การลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่สองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใช
วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
6.8 แจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารเทศบาลเพื่อออกคำสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารเทศบาลจัดทำเปน
คำสั่งของเทศบาลตำบลประโคนชัยและมีหนังสือแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๑ - ๒๕๖5
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่ประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคนแต ไมเกิน
หกคน
ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๙ (๓) ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวน สามคน รวม
เปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ สองปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได
ทั้งนี้ กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ในกรณีที่ตำแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดำรง
ตำแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนตำแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระการดำรงตำแหนง ซึ่ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย จะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทำให
ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกเขารวมปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการชุดดังกลาววางลง
ประชาคมชุมชนตำบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยูในตำบลหรือชุมชนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบล เพื่อรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบล ซึ่งเทศบาลตำบลมี
หนาที่จัดใหมีการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (ทุกชุมชน)
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ประชาคมชุมชนตำบลครั้งแรก สัดสวนที่เขารวมประชุมครั้งแรกไมครบรอยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งตอไปใหใช
สัดสวนที่เขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบล แตตองไมนอยกวารอยละ ๒๐
ระยะเวลาในการกำหนดประชุมประชาคมชุมชนตำบลใหเปนไปตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลนั้น ๆ
๓. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อดำเนินการแตงตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่ประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือก รวมเปน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเปนปจจุบันและครบองคประกอบ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
3.2 เพื่อรวมจัดทำรางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
กำหนด จัดทำรางแผนการดำเนินงาน และจัดทำรางขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่ประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนสามคน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
๖. วิธีดำเนินการ

6.1 นายกเทศมนตรีรวมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวน
การบริหารของเทศบาลตำบลระดับหัวหนาสำนัก ผูอำนวยการกอง รวมกันคัดเลือกสัดสวนการประชุมประชาคมระดับ
ตำบล
6.2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยคำนึงถึงความสะดวก
ของผูเขารวมประชุม และทำการแจง/ประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน และให
ทำการปดประกาศไวในที่เปดเผย
6.3 ที่ประชุมกำหนดจำนวนผูแทนประชาคมและดำเนินการคัดเลือกกันเอง โดยใหปลัดเทศบาล
หรือผูที่ไดรับมอบหมายทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
6.4 การเสนอชื่อผูแทนประชาคมชุมชนตำบลตอที่ประชุม ตองมีผูรับรองจำนวนอยางนอย ๒ คน
และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและตองใหความยินยอม
6.5 หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ใหถือวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก
หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจำนวนที่กำหนด ใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อ
โดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูที่ไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให
ไดไมเกินตามจำนวนที่กำหนด
6.6 ใหประธานในที่ประชุมตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่อยูในที่ประชุม และมิไดเปนผูไดรับการ
เสนอชื่อจำนวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน
6.7 เมื่อตรวจนับคะแนนแลว ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลำดับเปนผูซึ่งไดรับการคัดเลือกจนครบ
จำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคนทำใหไมสามารถคัดเลือกได ให
ที่ประชุมจัด
ใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่สองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ให
ใชวิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

-1356.8 แจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารเทศบาลเพื่อออกคำสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารเทศบาลจัดทำเปน
คำสั่งของเทศบาลตำบลประโคนชัยและมีหนังสือแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่ประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนสามคน
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางผานชองทางการประชาสัมพันธ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อประชาสันพันธใหผูที่สนใจทั่วไป หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนไดรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และเกิดความโปรงใส
3.2 เพื่อเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ใหผูที่สนใจทั่วไป หนวยงานภาครัฐ
เอกชน และประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อใหผูที่สนใจทั่วไป หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง

5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

ปดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย , เผยแพรลงเว็บไซดของเทศบาล , ลงในระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐชองกรมบัญชีกลาง (e-GP), ปดประกาศ ณ ศูนยการจัดซื้อศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางระดับอำเภอ/จังหวัด, ลงเว็บไซตและประกาศเผยแพรของทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย, เผยแพรไปยังสถานีวิทยุ
ชุมชน, ปดประกาศ ณ ชุมชน และสงไปยังผูมีอาชีพรับจาง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ชวงระยะเวลาตามแผนที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-1369. ผูรับผิดชอบ

งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูที่สนใจทั่วไป หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงานไดอยางทั่วถึง
ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย”
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๒๘ (๒) ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวน สองคนรวม
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ สองปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได
ทั้งนี้ กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ในกรณีที่ตำแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดำรง
ตำแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนตำแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระการดำรงตำแหนง ซึ่ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย จะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทำให
ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกเขารวมปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการชุดดังกลาววางลง
ประชาคมชุมชนตำบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยูในตำบลหรือชุมชนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบล เพื่อรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบล ซึ่งเทศบาลตำบลมี
หนาที่จัดใหมีการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (ทุกชุมชน)
ซึ่งสัดสวนที่เขารวมประชุมโดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ ๖๐ กรณีที่จัดใหมีการประชุมเพื่อ
ประชาคมชุมชนตำบลครั้งแรก สัดสวนที่เขารวมประชุมครั้งแรกไมครบรอยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งตอไปใหใช
สัดสวนที่เขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบล แตตองไมนอยกวารอยละ ๒๐
ระยะเวลาในการกำหนดประชุมประชาคมชุมชนตำบลใหเปนไปตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลนั้นๆ
๓. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อดำเนินการแตงตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่ประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือก รวมเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเปนปจจุบันและครบองคประกอบ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
3.2 เพื่อรวมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.3 เพื่อรวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.4 เพื่ อรวมรายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งไดจ ากการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต อ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่ประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนสองคน

-137๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
๖. วิธีดำเนินการ

6.1 นายกเทศมนตรีรวมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวน
การบริหารของเทศบาลตำบลระดับหัวหนาสำนัก ผูอำนวยการกอง รวมกันคัดเลือกสัดสวนการประชุมประชาคมระดับ
ตำบล
6.2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยคำนึงถึงความสะดวก
ของผูเขารวมประชุม และทำการแจง/ประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน และให
ทำการปดประกาศไวในที่เปดเผย
6.3 ที่ประชุมกำหนดจำนวนผูแทนประชาคมและดำเนินการคัดเลือกกันเอง โดยใหปลัดเทศบาล
หรือผูที่ไดรับมอบหมายทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
6.4 การเสนอชื่อผูแทนประชาคมชุมชนตำบลตอที่ประชุม ตองมีผูรับรองจำนวนอยางนอย ๒ คน
และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและตองใหความยินยอม
6.5 หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ใหถือวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก
หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจำนวนที่กำหนด ใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อ
โดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูที่ไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให
ไดไมเกินตามจำนวนที่กำหนด
6.6 ใหประธานในที่ประชุมตั้งผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่อยูในที่ประชุม และมิไดเปนผูไดรับการ
เสนอชื่อจำนวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน
6.7 เมื่อตรวจนับคะแนนแลว ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลำดับเปนผูซึ่งไดรับการคัดเลือกจนครบ
จำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคนทำใหไมสามารถคัดเลือกได ให
ที่ประชุมจัด
ใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่สองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ให
ใชวิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
6.8 แจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารเทศบาลเพื่อออกคำสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารเทศบาลจัดทำเปน
คำสั่งของเทศบาลตำบลประโคนชัยและมีหนังสือแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
ผูแทนประชาคมชุมชนตำบลที่ประชาคมชุมชนตำบลคัดเลือกจำนวนสองคน
ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย”

-138๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบกับคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม และการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร กำหนดใหมีการเก็บขอมูลและรายงานปละ ๑ ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
การประเมินผลเปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินงาน เพราะผลที่ไดจากการประเมินถือเปน
ขอมูลยอนกลับที่สามารถนำไปใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินงานตอไป ซึ่งขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของการประเมิน
การประเมินผลการดำเนินงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานโครงการที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานโครงการที่ไดดำเนินงานไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตาม
แผนงานที่กำหนดไวหรือไม นอกจากนี้ การประเมินผลการดำเนินงานยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการ
ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได
แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึง
ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “การประเมินผล” จึง
เปนเครื่องมือสำคัญที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร
๓. วัตถุประสงค

เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยาง ไดแก สวนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน
คณะกรรมการชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน ๑,๐๐๐ คน ตอการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลประโคนชัยในภาพรวม
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
๖. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามแบบที่ ๓/๒ แบบ
ประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม และแบบที่ ๓/๓ แบบประเมิน
ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร ตามแบบประเมินของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น แลวใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถาม และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละ
๑ ครั้ง
6.2 ใชแบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร รายงานผลสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
6.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย รายงานผลสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนตอผูบริหารเทศบาล เพื่อใหผูบริหารเทศบาลเสนอตอสภาเทศบาล และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล พรอมทั้งประกาศผลการประเมินผลความพึงพอใจใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวัน

-139๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย

-140-

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กำหนด
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาล โนนสะอาด จึงไดมี
การจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนดเปนประจำ ทุกป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาล
3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กำหนด
3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกำหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

-1418. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
10.3 เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การติดตามประเมินผลเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการติดตามประเมินผลจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
และสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได
เทศบาลตำบลประโคนชัยพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการติดตามประเมินผลให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลประโคนชัยขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 เพื่อสรางความมั่นใจแกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อติดตามประเมินผลการทำงานขอหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
๖. วิธีดำเนินการ

3.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6

-1423.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพื่อสรุปขอมูล
3.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. หนวยงานรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
หลักการบริหารราชการแผนดินใหมีประประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จำเปนที่จะตองใชระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม กลาวคือเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของไดเขา
มามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดำเนินงานของรัฐทั้งทางตรงและทางออม เพื่อที่รัฐจะไดยึดเอา
ประชาชนเปนศูนยกลางในการดำเนินการ และจะไดตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหลักการดังกลาวเปนหลักสากล และไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตั้งแตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 ตลอดจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั นอกจากนี้ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายที่เกีย่ วของ
และใหอำนาจประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินการรวมกับรัฐหรือตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐอีกหลายฉบับ อาทิ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เปนตน
ซึ่งที่ผานมาแมวาหลายหนวยงานจะพยายามแสวงหาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาคประชาชน
แตการดำเนินการของหลายหนวยงานหลายองคกรกลับดำเนินการในลักษณะของการเขาไปจัดตั้ง สรางเครือขายภาค
ประชาชนที่ภาครัฐกำกับใหเขารวมปฏิบัติงานกับภาครัฐ อยางไรก็ตามการดำเนินการดังกลาวอาจจะสามารถสราง
ภาคีเครือขายจำนวนมากได แตก็ขาดพลังผลักดันและความเขมแข็งในการดำเนินการและไมสอดคลองกับหลักการ
ดำเนินงานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานไวในเรื่องของการพัฒนาคน “ตองระเบิดจากขางใน” นั้น
หมายความวา ตองมุงพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชนที่เขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะ

-143รับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนำเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเขาไปหา
ชุมชนและหมูบาน ซึ่งหลายชุมชนยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไมสามารถปรับตัวไดทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและนำไปสูความลมสลายได
ปญหาการทุจริตในสังคมไทยไดทวีความรุนแรงขึ้น แตประชาชนไทยสวนใหญในสังคมยังไมทราบ
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยตรง และเห็นวาเปนเรื่องไกลตัวหรือในบางสวนเห็นวาการทุจริตสามารถทำได
ถาตัวเองไดประโยชนดวย ซึ่งทัศนคติเหลานี้เปนผลมาจากกระบวนการที่ผานมายังไมไดทำใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตอตานการทุจริตอยางแทจริง ซึ่งในปจจุบันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทีไ่ ดชื่อวาเปนฉบับปราบปราม
การทุจริต ไดกำหนดในหมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 63 “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชน
ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใน
ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานหรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ”
ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2565) ขึ้น ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม
สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อ
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันและขจัดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จำนวน 2 รอบ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ
6.6 ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปงบประมาณ
6.7 ดำเนินการตามแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป และ
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบประจำปงบประมาณ
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)

-1448. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองวิชาการและแผนงาน

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามชองทางที่สามารถดำเนินการได
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย”
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาล เปนบุคลากรที่มีความสำคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญ
ในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่
โปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนำไปสูการ
สรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น

-1453. วัตถุประสงค
ตรวจสอบได

3.1 เพื่อกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ

3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ ได
คนดี คนเกงเขามาทำงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดสงหนังสือประชาสัมพันธไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
6.2 ประชาสัมพันธผานทาง Website : www.prakonchai.go.th และ Facebook : เทศบาล
ตำบลประโคนชัย fanpage เพื่อใหประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำกวา
ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได
ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การปดประกาศ/การประชาสัมพันธ ผานสื่อออนไลนเกี่ยวกับงานงบประมาณ การรับ
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ”

-1462. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อประชาสันพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับงานงบประมาณ การรับจายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบงานงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของ
ทางราชการไดถูกตอง ชัดเจน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบงานงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของ
ทางราชการไดหลายชองทาง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบงานงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสนิ ของทาง
ราชการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว และทั่วถึงกันใหมากที่สุด
5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

ปดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย, ปดประกาศที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
ประโคนชัย, ลงเว็บไซคของเทศบาล, ลงวารสารของเทศบาล, ลงไลนสาธารณะของเทศบาล, ลง Facebook ของ
เทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)

8. งบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

ไมใชงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบงานงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทาง
ราชการไดอยางทั่วถึง
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การจัดทำแผนการใชจายเงิน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548, (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2558 หมวดที่ 1 ขอความทั่วไป ขอ 5 (22) “แผนการใชจายเงิน”
หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชจายเงินของหนวยงานผูเบิกในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งหนวยงานผูเบิกไดยื่น
ตอหนวยงานคลัง ทุกระยะสามเดือน

-1473. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อแกปญหาในการใชจายเงินงบประมาณ
3.2 เพื่อใหสามารถดำเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สามารถดำเนินการไดตามวัตถุประสงคของเทศบัญญัติ
5. พื้นที่ดำเนินการ
หนวยงานผูเบิกทุกหนวยของเทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ
ใหหนวยงานผูเบิกทุกหนวยยื่นแผนการใชจายเงินตอหนวยงานคลังเปนรายสามเดือน เพื่อที่
หนวยงานคลังจะไดรวบรวมเปนแผนการใชจายเงินรวมของเทศบาลตำบลประโคนชัย และนำเสนอใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
สามารถใชจายเงินงบประมาณไดตามกำหนด
ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สงเสริมเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมฟงการประชุมสภาเทศบาล”
2. หลักการและเหตุผล
การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีบทบาทในการกำหนด
นโยบายการดำเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยประชาชนสามารถเขาไปมีสวน
รวมในลักษณะของการรวมคิดรวมพิจารณาการตัดสินใจและรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนรวมตรวจสอบ
และแกไขปญหาในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย ดังนั้น เพื่อเปนการสราง
กระบวนการมีสวนรวม และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัย สมาชิก
สภาเทศบาล และสวนราชการตางๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงดำเนินการสงเสริมกระบวนการการมีสวน
รวมของประชาชนในการเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยทุกสมัยการประชุม
3. วัตถุประสงค

กำหนด

3.1 เพื่อสงเสริมกระบวนการสรางความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางในการสงเสริมขาวสาร องคความรูใหกับประชาชนในพื้นที่
3.3 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหนาที่ขอกฎหมาย

-1484. เปาหมาย

- คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน
- หนวยงานราชการภายในอำเภอประโคนชัย
- โรงเรียนในเขตเทศบาล (การมีสวนรวมของเยาวชน)

5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีการดำเนินงาน
6.1 จัดทำหนังสือเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย ประกอบดวย
- คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน
- หนวยงานราชการภายในอำเภอประโคนชัย
- โรงเรียนในเขตเทศบาล (การมีสวนรวมของเยาวชน)
6.2 จัดทำจดหมายขาวเทศบาลตำบลประโคนชัยเพื่อเผยแพรขาวสารกิจกรรมการประชุมสภา
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมของสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยผานทาง Website :
www.prakonchai.go.th และ Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย fanpage เพื่อใหประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ปดประกาศ/การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนรายงานผลการดำเนินการโครงการ
ทุกขั้นตอน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202 /ว 1 ลงวันที่ 3
มกราคม 2537 เรื่องมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เห็นชอบในหลักการตาม
มาตรการที่สำนักงานตรวจเงินแผนดินเสนอ โดยใหสวนราชการถือปฏิบัติจนถึงปจจุบัน ซึ่งตอมาบางมาตรการไดมีการ
ผอนปรนใหกับผูรับจางเนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ มาตรการดังกลาวสามารถปองกันการสมยอมในการ
เสนอราคาไดในระดับหนึ่ง แตยังปรากฏเปนขาวคราวอยูเสมอประการหนึ่งวายังมีการพยายามปดกั้นขาวการ

-149ประกวดราคาไมใหแพรหลาย ซึ่งแนนอนการที่จะสามารถดำเนินการปดขาวไดก็ตองมีเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใน
สวนตาง ๆ ใหความรวมมือ
เทศบาลตำบลประโคนชัยไดตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงไดกำหนดมาตรการใหให
ความสำคัญในเรื่องของการปดประกาศและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานการคลัง
งานการเงิน และงานพัสดุ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท
ขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจำป
- แผนการดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

-15010. ตัวชีวัด/ผลผลิต
จำนวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การจัดทำแผนพัสดุจัดซื้อจัดจาง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบในการบริหารงาน
พัสดุ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของแตละกองในการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
ประจำป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง เปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ และถูกตองตามระเบียบ
3.2 เพื่อใหหนวยงานเจาของงบประมาณ ไดรับพัสดุที่ถูกตองตรงตามแผนการจัดหาพัสดุ
3.3 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขาวสารในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานอยางทั่วถึง
และไดรับประโยชนในการดำเนินการของหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อใหบุคลากรของหนวยงาน มีการดำเนินการจัดหาพัสดุใหเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุประจำป
ตรงตามกำหนดระยะเวลาการจัดหา
5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำแบบ (ผด. ๑) แบบ (ผด.๒) และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง (ผด.๕) (สำหรับ
ครุภัณฑที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท และที่ดินและสิ่งกอสราง ที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)
6.2 ประกาศใชแผนการจัดหาพัสดุ พรอมทั้งดำเนินการเผยแพรใหประชาชนทราบ โดยการปด
ประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย , เผยแพรลงเว็บไซดของเทศบาล และสงสำเนาให สตง.
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกป
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
หนวยงานเจาของงบประมาณ สามารถดำเนินการไดตามแผนการจัดหาพัสดุ ไดพัสดุที่ถูกตอง และ
ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง

-151-

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทำหนังสือกฎหมายและระเบียบเพื่อใชประโยชนในการพิจารณาของสภา
เทศบาล”
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนกลไก
สำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระสวนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง
เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหเทศบาลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในเทศบาลและลดการทุจริต
เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
สมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยทุกคนมีหนังสือกฎหมายและระเบียบเพื่อใชประโยชนในการ
พิจารณาของสภา
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีการดำเนินงาน
6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสำหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย

-15210. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การตั้งกระทูคำถามหรือการอภิปรายสอบถามการบริหารงานของผูบริหารในสภา”
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนกลไก
สำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง
เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหเทศบาลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวม และมี
ประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในเทศบาลและลดการทุจริต
เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
สมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยทุกคนสามารถตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภา
เทศบาล
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีการดำเนินงาน
6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสำหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-1539. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “สมาชิกสภาเขารวมเปนคณะกรรมการตางๆ”
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนกลไก
สำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง
เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหเทศบาลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวม และมี
ประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในเทศบาลและลดการทุจริต
เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
สมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีคำสั่งแตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีการดำเนินงาน
6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสำหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

-1548. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดใหมีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจ
หนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ
ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก
หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลคลองจิกได
งายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพือ่ ใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพือ่ ใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวน 11 ชองทาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดประชาสัมพันธบริเวณศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลประโคนชัย
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลประโคนชัยตามชุมชน/หมูบาน

-155- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจำและให
ประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค/ไลทแอปพิเคชั่น ที่มีขอมูลผลการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลประโคนชัยเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต องการของประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงมี การจัดตั้งศูนยรับเรื่ องราวร องทุ กขเ พื่ อไว
สำหรั บรับ เรื่ องร องเรียน/ร องทุ กข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค

1. เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
2. เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลประโคนชัย
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ

-156จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
6.3 กรณีเปนเรื่องรองเรียนที่สามารถออกตรวจสอบหรือแกไขปญหาไดทันทีตามที่ระเบียบหรือ
กฎหมายกำหนด ใหนำเสนอตอคณะผูบริหารภายใน ๑ วัน และแจงใหผูรองเรียนรับทราบผลการแกไขหรือผลการ
ตรวจสอบ (กรณียังไมไดแกไขปญหา) ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการแจง
6.4 กรณีเปนการรองเรียนที่สามารถออกตรวจสอบไดแตไมสามารถแกไขปญหาไดทันที ซึ่งตองผาน
การอนุมัติตัดสินใจจากผูบริหารหรือนำเขาที่ประชุมผูบริหารหรือนำเขาสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเสนอเปนลาย
ลักษณอักษรตอผูบริหารภายใน ๒ วัน เพื่อพิจารณาสั่งการและใหนำเขาที่ประชุมประจำเดือนของผูบริหารพนักงาน
เจาหนาที่ของเทศบาลตำบลประโคนชัยดวย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้
7.1 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
7.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-671-368 ทางโทรสารหมายเลข 044-670459
7.3 ทางเว็บไซต
7.4 ทาง Facebook : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpang
7.5 ทาง ไลทแอปพิเคชั่น
7.6 ทางไปรษณีย
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย

10. ตัวชีวัด/ผลผลิต
10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
10.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
10.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”

-1572. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาล โนนสะอาด จึงไดมี
การจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนดเปนประจำ ทุกป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาล
3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กำหนด
3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกำหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
6. วิธีดำเนินการ

1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
10.3 เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

-158ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “เขารวมเปนเครือขาย อปท.โปรงใส หัวใจคุณธรรม”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตำบลประโคนชัย ในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะดานตาง ๆ ซึ่งการดำเนินการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในทองถิ่น และไดสมัครเขารวมเปน “เครือขาย
อปท. โปรงใส หัวใจคุณธรรม” เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสามารถพัฒนาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เพื่อนำไปสูการดำเนินการกำหนดแผนปฏิบัติการดานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหเปนการสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น Intergrity and Transparency Assessment (ITA) โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช.เสนอเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Inter Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของ
สำนักงาน ป.ป.ช เขาดวยกัน โดยมุงใหเกิดการบริหารงาน ที่โปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคม
และผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนมาตรการหรือนโยบายของรัฐดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.25612565) ประกาศกำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดของเทศบาลตำบลประโคนชัย และประกาศเจตจำนง
ตอตานการทุจริตของผูบริหารทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางใหทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยดำเนินการดาน
การปองกันการทุจริตไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสูการพัฒนาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต เพื่อสรางเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารราชการดวยความ
โปรงใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และเปนการตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ตอบสนองตอมาตรการหรือนโยบายของรัฐดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ซึ่งเปนการ
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค

1. เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
2. เพื่อสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีจิตสำนึกในการเปน
ขาราชการที่ดี ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็ง

-1594. เพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย
๕. เพื่อใหทุกภาคสวนรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง
6. เพื่อการพัฒนาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต และสราง
เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการบริหารราชการดวยความโปรงใส มีคุณธรรม และจริยธรรม
๓. เปาหมาย/ผลผลิต
๑. ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจำของเทศบาลตำบลประโคนชัย ตลอดจนประชาชนมี
จิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชอำนาจหนาที่ไปในทางที่มิชอบ
๒. เทศบาลตำบลประโคนชัย มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเจาหนาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว
โปรงใส
๓. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๔. สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม
5. บุคลากรและประชาชนทุกภาคสวนมีจิตสำนึกที่ดีและมีศักยภาพในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ
เขารวมในกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการ
ปองกันการทุจริต และพรอมสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางพัฒนาเปนองคกรตนแบบ ดานการปองกันการ
ทุจริต ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด อาจเขาศึกษาเรียนรูที่ศูนยฝกอบรมดานการปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต และเขาไปมีสวนชี้ชวนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นๆ ไดใหความสำคัญและกำหนดใหมาตรการ/แนวทางการพัฒนาระบบการปองกันการทุจริต เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นนั้นไดรวมเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตตอไป
6. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565)
8. งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. การบริหารราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย เปนไปอยางโปรงใส ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และพนักงานเทศบาลมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตยสุจริต

-160ประโคนชัย

2. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตของเทศบาลตำบล

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. การดำเนินการดานการทุจริตมีความเปนระบบ ถูกตอง และรวดเร็ว
5. เกิดการสรางเครือขายดานการปองกันการทุจริต เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมใหทุกภาคสวนมีจิตสาธารณะและ
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อขยายเครือขายดานการปองกันการทุจริต
ลำดับที่ 5

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 2553 ขอ 12 วรรคสาม กำหนดวา “ใหมีสถานที่กลางสำหรับเปนศูนยรวม
ขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กำหนด” หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1994 ลงวันที่ 30 กันยายน 2550
เรื่อง การปองกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 5 และขอ 7 กำหนดวา “ใหศูนย
รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตำบลระดับอำเภอ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2538 เปนสถานที่กลาง” และใหหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นที่ใชสถานที่กลางดำเนินการตามระเบียบจะตองรวมกันรับผิดชอบคาใชจายที่เปนเจาภาพเปน
ผูดำเนินการจัดหาแทนหรืออาจสนับสนุนงบประมาณใหแกสวนราชการที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทนก็ได
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และศูนยประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเปนไป
ดวยดวยเรียบรอย อำเภอประโคนชัย รวมกับองคการบริหารสวนตำบลบานไทร จึงไดจัดทำโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นและศูนยประสานแผนพัฒนาทองถิ่นอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอ
ประโคนชัยดำเนินไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส ประชาชนทุกตำบลในอำเภอประโคนชัยเขามามีสวนรวมในการ
จัดหาและตรวจสอบทุกขั้นตอนและลดปญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อเพิ่มการรับรูขอมูลขาวสารใหกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนใน
อำเภอประโคนชัยนำไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.3 เพื่ออำนวยความสะดวก สงเสริมสนับสนุน ฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยการบริหารสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัยและประชาชนทั่วไป
3.4 เพื่อเปนศูนยรวมพบปะ แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นรวมกันอันจะนำไปสูการแกไข
ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

-1613.5 เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑที่จำเปนสำหรับใชในการปฏิบัติงานของศูนยรวมขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางฯ ตลอดจนมีบุคลากรรับผิดชอบประจำศูนยรวมขอมูลขาวสาร
3.6 เพื่อใหมีสถานที่เพียงพอ เหมาะสม และสะดวกตอการบริหารผูคา เอกชน และประชาชนที่
ประสงครวมเสนอการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.7 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย มีสถานที่กลางรวมขอมูลตางๆ
เชน การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปและอำนวยความ
สะดวกแกประชาชนในระดับอำเภอ
4. เปาหมาย

4.1 ประชาชนทุกตำบลสามารถตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมเร็วและถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
4.2 กระบวนการในการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอ
ประโคนชัย มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
4.3 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถรับรู รับทราบ รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูศึกษา
ระบบการจัดซื้อจัดจาง และมีสวนรวมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
4.4 เปนสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ ที่รองรับ
ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
4.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณและครุภัณฑสำนักงานที่จำเปนเพื่อใชในงานไวประจำศูนย
4.6 จางเหมาพนักงานประจำศูนยฯ เพื่อดูแลอำนวยความสะดวก ทำความสะอาดและรับผิดชอบ
ประจำศูนยฯ
4.7 จัดระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
4.8 จัดประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติราชการหรือฝกอบรมสัมมนาดานตางๆ ที่มีความจำเปนในการ
ปฏิบัติราชการและที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางฯ
5. พื้นที่ดำเนินการ
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นและศูนยประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นอำเภอประโคนชัย ที่วาการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ

6.1 ประชุมคณะกรรมการประจำศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นอำเภอประโคนชัย เพื่อรับทราบวิธีปฏิบัติและแลวแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อนำเสนอ
รวมทั้งใหความเห็นชอบรวมกันในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และมอบหมายภารกิจใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติเพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการ
6.3 มอบหมายใหหนวยการบริหารสวนทองถิ่นแหงใด แหงหนึ่งเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชสวนทองถิ่น พ.ศ.
2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
6.4 รวมบูรณาการบริหารจัดการรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 17 แหง
6.5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ และสรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำป

-1627. ระยะเวลาดำเนินการ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
8. งบประมาณ

12,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลประโคนชัย
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ทำใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย สามารถดำเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
10.2 ทำใหการจัดซื้อจัดจางหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย
มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
10.3 ทำใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย มีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอำเภอ
10.4 ทำใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถรับรู รับทราบ รวมทั้งเปนแหลงเรียนรู
ศึกษา ระบบการจัดซื้อจัดจาง และมีสวนรวมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
10.5 ทำใหเปนสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ
ที่รองรับระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2565
******************************************************
ตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2567 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวังเพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับ
นโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 -2564) และใหหนวยงานภาครัฐจัดทำแนวทาง มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ
สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือ ดวน ที่ บร 0023.4/ว 847 ลงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2564 แจงใหองคกรปกครองส วนทองถิ่น ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบั ติการปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะสิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนสิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
ใหรายงานผลโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตใหสำนักงาน ปปช.ทราบ จำนวน
2 รอบ ไดแก รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-Planacc)
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบล
ประโคนชัย (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัยตอไป ปรากฎตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

