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คานา
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับ
จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมี
การริ เริ่ ม แนวคิ ด ในการปรั บ ปรุ งยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยูจ่ ริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิ ทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมใิ นด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นต่อไป
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนที่ 1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
****************************
สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนา
1. หลักการ และเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. กรอบแนวความคิดในการดาเนินการ
4. วิสัยทัศน์
5. พันธกิจ
๖.วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
๗.เป้าหมาย
๘.ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
ภาคผนวก
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-๑๑.หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครัฐ เป็ น นโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล เพื่ อ ให้ ก าร
ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อ ต้านการทุจริตทุ กรูปแบบอย่างเข้ มแข็ง เพื่อให้ ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
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-๒2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๐
– 256๓)
2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ในเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น มีจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลประพฤติตน
และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามหลักกฎหมายมีจิตสานึกในการให้บริการต่อ
หน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ
3. เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
4. เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมใน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบอย่างจริงจัง
5. เพื่อดาเนินให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2559
6. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิ บาลในการ
ปฏิบัตริ าชการมีจติ สานึกที่ดใี นการให้บริการปฏิบัตริ าชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอ
ภาคทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
7. เพื่อใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.256๑ – 256
๔) เป็นกรอบการดาเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึน้ ภายในเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นโดยการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน/กล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ร้องเรียนการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เป็นผูส้ อดส่องดูแลการเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
10. เพื่อดาเนินการทางวินัยต่อพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน
3. กรอบแนวคิดในการดาเนินการ
กรอบแนวคิดในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔) มาจาก
/ 3.1 ยุทธศาสตร์...

-33.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.2 ความเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัตริ าชการ
3.3 ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
4.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ /ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4.วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นโปร่งใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ต้องการจะมุ่งสู่องค์กรที่
มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
มีส่วนร่วมในการในการทางาน ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมใิ นความโปร่งใส
5. พันธกิจ ( Mission )
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการ เพื่อให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล”
คาอธิบายพันธกิจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็ นการดาเนินงาน
ทางานแบบบูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในดารงชีวิต ตั้งแต่พื้นฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง
ต่อสังคม และประเทศชาติไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การทางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัว ใจ
คุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้
อย่า งรวดเร็ ว เป็น ธรรมและเท่ าเที ยม ทั้งนี้ เพื่ อยกระดั บธรรมมาภิบ าล ความโปร่งใสขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.2564
๖.วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
๑.เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
๒.เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อ
/สงสัยในการประพฤติ...

-4สงสัยในการประพฤติปฏิบัตติ ามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ
๓.เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
๔.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
๕.เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง
๗.เป้าหมาย
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตสาหรับเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น สูงกว่าร้อยละ 50
๘.ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑.เป็นกลไกและเครื่องมือที่สาคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึน้ ในองค์กรส่งผล
ให้การบริหารงานมีความโปร่งใส
๒.จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลด
ปัญหาการทุจริตได้
๓.ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงาน
ของเทศบาล
๔.เทศบาลจัดทาแผนป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัตแิ ล้วจะส่งผลถึงระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย

ส่วนที่ ๒

5
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ข้าราชการประจาของเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น

1.1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
1.1.2 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
ยืนหยัดในความโปร่งใส
1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและการ
บูรณาการการปฏิบัตงิ าน
1.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านด้านการ
พัสดุ

1.2 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

1.2.1 พาน้องท่องธรรมมะ
-

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

(บาท)
50,000
30,000

(บาท)
50,000
30,000

(บาท)
50,000
30,000

450,000

450,000

450,000

450,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

-

งบประมาณ
(บาท)
50,000
30,000

หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

6

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

1.3 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

1.3.1 การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
1.3.2 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตาบลคลองชะอุ่น

60,000

60,000

60,000

60,000

มิตทิ ี่ 1

รวม

7 มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

580,000

580,000

580,000

580,000

2. การบริหาร
ราชการเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น

-

-

-

-

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ

2.2.1 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2.2.2 มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.3 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขัน้ เงินเดือน”
2.2.4 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

มิติ

มิตทิ ี่ 2

ภารกิจตามมิติ

ปี
2561

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 มาตรการการใช้ดุลพินจิ
และการใช้อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
2.3.2 การสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.4.1 กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น
2.4.2 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน
2.5.1 มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ”
2.5.2 กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการของ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น”
2.5.3 มาตรการ“แต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

-

-

-

-

รวม

8
ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

-

3.2 การับฟังความคิดเห็น
3.2.1 โครงการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตาบลคลองชะอุ่น
ของประชาชน

-

-

-

-

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.3.1 มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
3.3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

5 มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

-

-

-

-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การส่งเสริมบาทบาท 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
และการมีส่วนร่วมของ ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
ภาคประชาชน
การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีสว่ นร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการ
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่นทุกขัน้ ตอน

มิตทิ ี่ 3

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.1.1 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย”
3.1.2 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น”

ปี
2561
งบประมาณ
(บาท)
-

หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

9
มิติ
4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น

มิตทิ ี่ 4

ภารกิจตามมิติ

โครงการกิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

-

งบประมาณ
(บาท)
-

หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
ตรวจสอบการบริหารราชการ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

4.1.1 โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน

4.3.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ านของสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
4.4.1 มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

4 มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

-

-

-

-

4.2.1 กิจกรรมรายงานผลการใช้จา่ ยเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ

-10-

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการประจาของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
ลาดับที่ 1
๑.ชื่อโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้รัฐพึง
จัดให้มี มาตรฐานทางจริย ธรรม เพื่ อให้ หน่ วยงานของรัฐ ใช้เ ป็น หลัก ในการกาหนดประมวลจริยธรรม
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ซึ่งหัวใจ
สาคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและ
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ
สัง คม ซึ่ง ถ้ า บุ คลากรทุก คนที่ ทางานร่ วมกั น มี คุณ ธรรมและจริย ธรรมประจ าใจของตน เองแล้ ว การ
ปฏิบัตงิ านทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มา
รับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มี
การจัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่นดังกล่าวนี้ข้นึ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบลดอนตาล จานวน 70 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
/6. วิธีการ...

-๑16. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ใน
การปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นประเมินความพึงพอใจการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นเกิดจิตสานึกที่ดใี นการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
ลาดับที่ 2
1. โครงการ “อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต คอรัปชั่น ยืนหยัดในความโปร่งใส”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลั กการบริหารกิ จการบ้านเมือ งที่ดี เพื่อสร้า งความเชื่อมั่น วางใจในระบบ
ราชการเสริ มสร้ างระบบคุณ ธรรม รวมทั้ งปรั บปรุงและจั ดให้ มีกฎหมายที่ ครอบคลุ มการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
/ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ...

-๑2ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน
อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นจึงได้ตระหนักและ
เห็นถึงความสาคัญของการจัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ยืดหยัดในความโปร่งใส
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลด
ระดับการทุจริตประพฤติมชิ อบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็น ประโยชน์ ในการเสริม สร้า งความรู้ ความเข้า ใจแก่ บุคลากรให้เกิ ดความ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
3.2 เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต คอรัปชั่นในเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ในการปลูกและการปลุกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่น
ในความสุจริต และความโปร่งใส
6 . ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณดาเนินการ
3๐,๐๐๐ บาท
/8. ผู้รับผิดชอบ...

-138. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลต าบลคลองชะอุ่ น เป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใน
ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ปราศจากเรื่องร้องเรียน
ลาดับที่ ๓
๑.ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและการบูรณาการการปฏิบัตงิ าน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องดูแล ตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของท้องถิ่นจึงถือเป็นกลไก
สาคัญในการพัฒนาและจัดระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละท้องถิ่น
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกฐานะมาจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ในการที่ต้องดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชานใน
พื้นที่ ตามความต้องการของประชาชนที่จะต้องให้ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และด้านการสาธารณูปโภค ซึ่ง
การพัฒนาและการขับเคลื่อนได้ และเทศบาลมีประสิท ธิภาพบุคลากรจาเป็น ต้องมีความรู้ที่ทันต่อยุ ค
ปัจจุบัน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้หลายด้าน มีทัศนคติเชิงบวกในองค์กรและพวกพ้อง สร้าง
ความสามัคคี ตลอดจนต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จาเป็นที่ต้องปลูกฝังให้มีอยู่ในตัว
บุค ลากร การศึก ษาการอบรมและการดู งานนอกสถานที่ก็ เ ป็น กลวิธี หลั กในการพั ฒนาบุ คลากรให้ มี
ประสิทธิภาพ เพราะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ สร้างความรักความ
สามัคคีให้แก่บุคลากรในเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น สามารถนาความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้ ปฏิบัติงาน
พร้อมที่จะพัฒนาเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถดูแลและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น จึงได้จัดให้มีโครงการ
พัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและการบูรณาการการปฏิบัตงิ าน ขึน้

/3. วัตถุประสงค์...
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน
3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์และแนวคิดที่ทันสมัย
3.3 เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาลตลอดจนเสริมสร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึน้
3.4 เพื่อนาความรู้ ประสบการณ์แนวทางการจัดการที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน และการศึกษาดูงานนามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานของตน
3.5 เพื่อเพิ่มความสามัคคี และสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลต าบลคลองชะอุ่ น ได้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎหมาย ระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน และทาให้เกิดการปฏิบัตงิ านด้วยความโปร่งในมีคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ทางาน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินงาน
จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ในการปลูกและการปลุกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่น
ในความสุจริต และความโปร่งใส จัดกิจกรรมศึก ษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อ เป็นกลวิธีหลั กในการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
4๕0,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัตงิ าน
10.2 ทาให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดที่ทันสมัย
10.3 เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
10.4 เกิดความสามัคคี และสัมพันธ์อันดีภายในหมู่คณะ
/ ลาดับที่ 4...

-15ลาดับที่ ๔
1. ชื่อโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านด้านการพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยการบริ หารราชการส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 นิยามในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่น ๆ ที่
กาหนดไว้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ กาหนดไว้ใ นหนังสือการ
จ าแนกประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ หรื อ การจ าแนกประเภทรายจ่ า ยตามสั ญ ญาเงิ น กู้ จาก
ต่างประเทศ
“การซือ้ ” หมายความว่ า การซื้ อ พั ส ดุ ทุ ก ชนิ ด ทั้ ง ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ทดลอง และบริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิช ย์และการจ้า งเหมาบริการ แต่ไม่ รวมถึงการจ้ างลู กจ้า งของหน่ วยการบริหารราชการส่ว น
ท้องถิ่น การรับขนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงานและการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือ
บุ ค คลธรรมดา ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ บริ ก าร ด้ า นงานออกแบบและควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งอาคารด้ ว ยเงิ น
งบประมาณ
การดาเนินการจัดหาพัสดุต้องดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการซื้อและการจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้า ง เพื่อให้การด าเนินการจัดหาพัสดุเป็ นไปตาม
ระเบียบฯ และการดาเนินการจัดพัสดุมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องมีความรู้
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

และประกอบกับที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มคี าสั่ง ที่ 69/2557

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้
ส่ว นราชการและหน่ ว ยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรื อ แนวทางป้ องกั นและแก้ไ ขปั ญ หาการทุจ ริ ต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่ งเสริ ม การมี ส่ว นร่ว มจากทุ กภาคส่ว นในการตรวจสอบเฝ้า ระวั งเพื่อ สกั ด กั้น มิใ ห้เ กิ ดการทุจ ริ ต
/ประพฤติ......

-16ประพฤติมชิ อบได้ ดังนั้นเพื่อให้การใช้จา่ ยงบประมาณในการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปโดยถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม อันเป็นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ รัฐบาล และนโยบาย ด้วย
ดังนั้น เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีความจาเป็นจัดให้มี
การฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านด้านการพัสดุ เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
ประจาปีงบประมาณ 2561”
3. วัตถุประสงค์
3.๑. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการ
ซือ้ และการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่
ได้รับการแต่งตั้ง
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานการพัสดุของเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียน
3.3 เพื่อ ให้พนั กงานผู้ปฏิบั ติงานด้านการพัส ดุ ดาเนินการปฏิ บัติงานได้อ ย่างถู กต้อ ง
ครบถ้วน รวดเร็ว ทันต่อเวลา
3.4 เพื่อให้การดาเนินงานการพัสดุเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม
3.5 เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการจัดหาพัสดุ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเทศบาล ประชาคมหมู่บ้านและประชาชนที่มีความสนใจ ใน
เขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น จานวน 5๐ คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
5.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.๒ ดาเนินการจัดทาหนังสือเชิญ/ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม
/5.3 ประสานขอรับ...

-175.๓ ประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดาเนินการอบรมตาม
หลักสูตรที่กาหนด
5.๔ รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เมื่อได้ดาเนินการ โครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น เสร็จเรียบร้อยแล้วจะทาให้
10.1 พนักงานเทศบาล ประชาคม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการซื้อ
และการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับ
การแต่งตั้งมากยิ่งขึ้น
10.2 ประชาชน มีความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินงานการพัสดุของเทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น ทาให้ไม่เกิดปัญหาร้องเรียน
10.3 พนักงานผู้ปฏิบัตงิ านด้านการพัสดุ ดาเนินการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
10.4 การดาเนินงานการพัสดุของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส
และเป็นธรรมมากยิ่งขึน้
10.5 เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ดาเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
ลาดับที่ 5
1. โครงการพาน้องท่องธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
/ในสภาวะปัจจุบัน...

-18ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
หลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย
ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะ
แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด
เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ
เป็ น กลุ่ ม คนที่ มี พ ลั ง อั น ส าคั ญ ที่ ส ามารถช่ ว ยกั น เสริ ม สร้ า งกิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้น
ให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดพี ัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้าง
ให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือ
สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผูพ้ ร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนา
จิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติ
ตนที่ดี ให้มที ักษะในการดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นาธรรมะนาหลักคา
สอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มี
พฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความ
เกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต
และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้
วิธีการป้องกัน รู้วิธแี ก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่า
ทันโลก นาพาชีวิตสูค่ วามสาเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ผู้เ ข้า ร่วมโครงการมีบทบาทและมี โอกาสฝึกปฏิบั ติทากิจ กรรมร่ วมกั นอั น
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและ
กัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้ าร่ว มโครงการมีพัฒนาการในด้ านร่า งกาย จิต ใจ อารมณ์ และการอยู่
ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและ
การมีส่วนร่วม
/3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม...

-193.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจติ สาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.2 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
6.4 ดาเนินการตามโครงการ
6.5 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนศึกษา สานักปลัดเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี พั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คมและ
สติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจติ สานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนู
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
ลาดับที่ 6
1 การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชันเป็ นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่ างรุนแรงและฝั งรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สกึ ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
/รูปแบบ......

-20รูปแบบ ซึ่งการสร้ างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้ ทุกคนเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันประชาชนจานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝั งด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคา
ขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้นทั้งนี้เพื่อกระตุ้ นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหันมาสนใจปั ญหาที่
เกิดขึน้ และพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็น
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 วรรคสอง การปฏิบัตงิ านตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
และหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสานึกที่จะยึดมั่น
ในการทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

/ เป้าหมาย.....

-214. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพืน้ ที่ตาบลคลองชะอุ่น
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริต
คอร์รั ปชัน ที่เกิ ดขึ้น และพร้ อ มที่จ ะเป็ นกาลังส าคัญ ในการต่ อ ต้านการทุจริ ตคอร์ รัป ชันและการโกงทุ ก
รูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แต่ ตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นกาหนด
5.5 มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวด
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มีค่าใช้จา่ ย
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝกี ฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์

/ ลาดับที่ 7....

-22ลาดับที่ 7
1. โครงการค่ายอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เทศบาลต าบลคลองชะอุ่ นเป็น องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ร่ วมด าเนิน งานโครงการ
สารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ซึ่งดาเนินกิจการร่วมกับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นาชุมชน โรงเรียนในตาบลคลองชะอุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
สมาคมเพื่อนชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาบล
คลองชะอุ่นแลชะเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆ ในตาบลคลองชะอุ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
เข้าถึงในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาบลคลองชะอุ่น
โดยใช้รปู แบบการดาเนินกิจกรรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ อพ.สธ. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ๖
ด้าน
ในการนี้ เทศบาลต าบลคลองชะอุ่ น ร่ ว มกั บ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เครื อ ข่ า ยอนุ ก รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาบลคลองชะอุ่น สมาคมเพื่อนชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เครือข่า ยโรงเรียนในตาบลคลองชะอุ่น เล็งเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตเป็น
กาลั งส าคั ญในการดูแ ลรั กษาทรั พยากรท้ องถิ่น ในเบื้อ งหน้า และต้อ งการสืบสานกิจ กรรมการอบรม
เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในระยะ ๖ ปี ที่ผ่านมา
จึ ง ก าหนด กิ จ กรรมค่ า ยอบรมเยาวชนอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น และเพื่ อ ให้
สอดคล้องต่อกรอบการดาเนินงานด้านที่ ๖ กิจกรรมงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้อ งถิ่ น ตามแนวทางของ อพ.สธ. โดยให้ เยาวชนได้ เ กิด การเรีย นรู้ ฐ านทรัพ ยากรท้อ งถิ่น และสร้ า ง
จิตสานึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตาบลคลองชะอุ่น และเกิดการปฏิบัตงิ านร่วมกันเชิงบูรณาการ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานและภาคประชาชนในต าบลคลองชะอุ่ น เพื่ อ สนองพระราชด าริ โครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี (อพ.สธ.)
ต่อไป

/ วัตถุประสงค์....
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3.1 เพื่ อให้ เด็ ก และเยาวชนได้เ รี ยนรู้ ฐานทรั พยากรท้ อ งถิ่ น และเกิ ดความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในตาบลคลองชะอุ่น
3.2 เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนเกิ ด ความตระหนั ก เห็ น ความส าคั ญ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาบลคลองชะอุ่น
3.3 เพื่อให้เกิดความสามัคคี หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
3.4 เพื่อสนองพระราชดาริในงานสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นตาบลคลองชะ
อุ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ดาเนินงานด้านที่ ๖ กิจกรรมงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(อพ.สธ.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ มารี : กิจ กรรมอบรมเยาวชนอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม ภายใต้ส โลแกน
“เหลียวหลังแลหน้าประสาคนอนุรักษ์”
กลุ่มเป้าหมายหลัก เยาวชนในตาบลคลองชะอุ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
กาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรมงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น :กิจ กรรมอบรมเยาวชนอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม โดยการจั ดการเข้า ค่า ย
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
60,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาบล
คลองชะอุ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 นั ก เรี ย น เยาวชน ผู้ น าชุ ม ชน หน่ ว ยงาน องค์ ก รต่ า งๆ ได้ มี ส่ ว นร่ ว มสนอง
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.)
/ 10.2 จัดการเรียนรู้....

-2410.2 จัดการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตาบลคลองชะอุ่น ให้นักเรียน เยาวชน ได้
รู้จักยิ่งขึ้น
10.3 ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักและมีสานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
ของตาบลคลองชะอุ่น
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกี ยรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึน้ ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมชิ อบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
/ตามหลักกระจาย.....

-25ตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็น
กลไกหนึ่งในการส่ งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปั จจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วน
ท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานใน
หน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และ
มากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะ
ใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของ
ความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจาเป็ น ที่
ผู้บริหารเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัด
เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต ส่งเสริมให้ เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่
ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้ องกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้รอบคลุมพืน้ ที่ทั่วเขตตาบลคลองชะอุ่นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่นด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่าง
น้อย 1 ครัง้
4.2 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
/5. พืน้ ที่ดาเนินการ...
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5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย
1 ครัง้
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น

/2. มาตรการสร้าง.....

-272.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ
ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโป่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น เป็น
บุคลากรที่มีความสาคัญต่อเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้ มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการทางานที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบ
การทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็ นการป้อ งกันการทุ จริตในการแสวงหาประโยชน์ จ ากการปฏิ บัติงานด้ า น
บริหารงานบุคคล

/3.4 เพื่อปรับปรุง....

-283.4 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิบั ติ ร าชการด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลให้ มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน
เลื่อ นต าแหน่ ง /เงิน เดื อน ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจั งหวัด สุ ราษฎร์ ธานี เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัตงิ านบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่า
กว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่ งใส สามารถป้ องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได
/ลาดับที่ 10...

-29ลาดับที่ 10
1. ชื่อมาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่ น เป็ น หน่ ว ยงานบริ หารราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
รูปแบบหนึ่งที่มอี านาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
ที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมาย
อานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ า ย ที่
กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุ ข ของประชาชนและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ไม่ มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจ าเป็ น
ประชาชนได้ รั บ การอ านวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ การบริ ห ารงานมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ้ ม ค่ า ตามพระราชบั ญญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ ก าหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ ราชการของเทศบาล มาตรา 48
สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็ น
ผู้บัง คับบั ญชาพนัก งานเทศบาล และลูกจ้ างของเทศบาล มาตรา 48 วี สติ นายกเทศมนตรี มีอานาจ
มอบหมายการปฏิบัตริ าชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาล ให้เป็นไป
ตามนโยบาย และอ านาจหน้า ที่อื่ น ตามที่มี กฎหมาย กาหนด หรือ ตามที่ นายกเทศมนตรี มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
/ ดังนั้น....

-30ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริ การและไม่สร้างเงื่ อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ
3.4 เพือ่ ป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
จ านวน 4 ฉบั บ ประกอบด้ ว ย นายกเทศมนตรี ม อบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ ผู้ รั บ มอบหมายงานตามค าสั่ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามค าสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
/9. ผู้รับผิดชอบ...

-319. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัตริ าชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต
ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติร าชการซึ่งใช้ ห ลักการการให้ รางวัล เป็ นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิ บัติงานเกิดแรง
กระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลคลองชะอุ่น ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณา
ความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ผู้ใต้บั งคับบั ญชา ประกอบกั บประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุร าษฎร์ธานี เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีตาบลคลองชะอุ่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มา
ของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
/ 6. วิธีดาเนินการ...

-326. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของพนักงานเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่นโดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ
และเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้ บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัตริ าชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6.5 คณะกรรมการพิจ ารณาเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นพนั ก งานเทศบาลต าบลคลองชะอุ่ น
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”

/2. หลักการและเหตุผล....

-332. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น จัดทาทะเบียนคุม
เงินรายจ่ายให้ความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายเงินตามข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งถือเป็ นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลคลองชะ
อุ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตติ ามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิ าน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก้ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบัตติ ามระเบียบ
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิ าน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
/3. มาตรการ...

-342.3. มาตรการการใช้ดุลพินจิ และการใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ลาดับที่ 13
1. ชื่อกิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนิน การตามโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ านและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่า
กว่าปีที่ผ่านมาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอน
การท างานหรื อ การบริ ก าร เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนโดยยึ ดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย
เป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิ านการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นให้สนั้ ลง
4.2 ประชาชนในพืน้ ที่ ตาบลคลองชะอุ่น
4.3 ประชาชนนอกพืน้ ที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และ
การปฏิบัตริ าชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
/พืน้ ที่ดาเนินการ....

-355. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัตริ าชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้ นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ และประกาศกระบวนงาน
บริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีร ะบบการรับ ฟัง ข้อ ร้ องเรี ย นหรือ มี การสอบถามจากภาคประชาชน และนาผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัตริ าชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีตาบล
คลองชะอุ่นทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่ อขอรับบริการ และมีความพึ ง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิ บั ติ ร าชการมี ค วามคล่ อ งตั ว และบุ ค ลากรมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในกา ร
ปฏิบัตงิ าน
10.3 การปฏิบัตริ าชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

/ ลาดับที่ 14...

-36ลาดับที่ ๑4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นมีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้ าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดทางบประมาณการจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้ แก่
ประชาชนในท้องถิ่น นั้นเทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้ รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ่มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนีข้ นึ้ มา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

-374. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ประจาหมู่บ้าน ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จานวน
1 ครัง้ ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พืน้ ที่ในเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
เขตพืน้ ที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้ านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่ อการบริหารงานของ
เทศบาล จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

/ลาดับที่ 14...

-382.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดาเนินกิจการการประพฤติ ปฏิบัตติ นให้
เป็นที่ประจักษ์
ลาดับที่ ๑4
1. ชื่อโครงการกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตราบาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มโี อกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือน
สิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของ
หลายประเทศที่เจริญแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กาหนดให้
เทศบาลมี หน้า ที่ส่งเสริม การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้ สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ เทศบาลมี
แนวทางในการปฏิบั ติงานให้สอดคล้องกั บสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจ ริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนิน
กิจ การการประพฤติ ต นให้ เป็ น ที่ป ระจั ก ษ์ โดยการยกย่ อ งเชิ ดชู เ กีย รติผู้ ที่ มีค วามซื่ อสั ต ย์ สุ จริ ต มี
คุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการ
มอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มคี ุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นผูม้ ีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม
2.เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่
คนทั่วไป
3.เป็นผูท้ าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การสาธารณสุ ข สั ง คมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้ ว ยความเสี ย สละ เป็ น ที่ย อมรั บ ของสั ง คมและสมควรเป็ น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ
/เพื่อยกย่องเชิดชู....

-393.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญ
และกาลังใจในการบาเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตาบลดอนตาล
ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตาบลดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
ในชั้นต้นมายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูก
เสนอชื่อจากแต่ละตาบลภายในเขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 ดาเนินการจัดพิธกี ารมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จานวน 1 ครัง้ /ปี โดยเชิญนายกเทศมนตรีตาบลคลองชะอุ่นเป็นประธานในพิธี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดีเด่นผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 ผลลัพธ์
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป
/ ลาดับที่ 15...

-40ลาดับที่ ๑5
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบจานวน
160ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน บริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ ไ ขปัญหาได้ตรงกั บความต้ องการของประชาชนมากที่สุ ด
ปัจจุบันเทศบาลคลองชะอุ่น ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จานวน 13 ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9) กา
หนดให้เทศบาลมีหน้ าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)
กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่สง่ เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้ องถิ่น ประกอบกับ
มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้
มีคณะกรรมการชุมชนเข้ ามาเป็ นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่ างๆ ทาหน้าที่ในการประสานงานกั บ
เทศบาลและหน่ ว ยงานอื่ นๆ รวมตลอดทั้ง การดู แ ลทุ กข์ สุ ข ของพี่ น้อ งประชาชนในชุ ม ชน เนื่อ งจาก
คณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติการบริหารราชการเพื่อป้ องกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติตนให้ เป็นที่ประจักษ์ โดย
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ
แกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัตหิ น้าที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดารงตาแหน่ง
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมให้มีขวัญและกาลังใจ
4. เป้าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติ
หน้าที่จนครบวาระการดารงตาแหน่ง จานวน 13 ชุมชน
/ พืน้ ทีดาเนินการ....

-415. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
6.2 จัดทาประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธมี อบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัตหิ น้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
10.2 ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบการทุจริต
ลาดับที่ ๑6
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐได้
กาหนดดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึน้ ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจาก
การดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์ กร หรือเกิดจากลักษณะงาน
และการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์ กรที่นาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์ กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
/ เจ้าหน้าที่ภายใน....

-42เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่ วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่ งใสใน
การดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการ
พั ฒ นาวิ ธี ก ารด าเนิ น งานภายในองค์ ก รที่ จ ะน าไปสู่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัตติ ามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่ วนราชการระหว่ างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลคลองชะอุ่น
/ 10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์...

-4310. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ
ลาดับที่ ๑6
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติงานการมีส่ วนร่วมของประชาชนการเปิ ดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12กาหนดไว้
ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนด
มาตรการกากับการปฏิบัตริ าชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่น
ใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการ รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะ
ผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่ วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น จึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผล
การปฏิบัตริ าชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการระหว่างนายกเทศมนตรีตาบลคลองชุอุ่น
ปลัดเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น และหัวหน้าสานักปลัด /ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทา
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของของเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัตริ าชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก /กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ 2561
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการ
/ 4. การประเมินผล....

-444. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่ วยงานระดับ
สานัก/กอง/ฝ่าย
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดาเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทางาน
ไดร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
1.1 ชี้แจงสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามตั ว ชี้ วั ด ให้ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า ง
เหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการตามตัวชีว้ ัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ กากับดูแล
ตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารของหน่วยงานในการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนด
/ 1.4 วัดผลลัพท์....

-451.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่ าเป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตริ าชการ กรณีที่
การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการในเบือ้ งต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัตงิ านบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนทไี่ ด รับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ ในระดับปรับปรุง

5
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1

ลาดับที่ ๑6
1. ชื่อมาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลดอนตาลมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อ นของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง ได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่ อง
ร้องเรียนประจาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่ องร้องเรียนของเทศบาลตาบล
ตาบลคลองชะอุ่นขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถอื ปฏิบัตใิ ห้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มเี จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
/ 6. วิธีการดาเนินการ...

-465. พืน้ ที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผูร้ ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่นให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้ นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่ องร้องเรียนของ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นตามคู่มอื ดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัด ให้มี แ ละเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่า วสารในช่ องทางที่ เป็ น การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลคลองชะ
อุ่นทุกขั้นตอน
ลาดับ ๑7
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
/ 2. หลักการและเหตุผล...

-472. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น จึงได้จัดทามาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้ าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีขอ้ มูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพืน้ ที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10
ประเภทขึน้ ไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พืน้ ที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพืน้ ที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริ าชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
/ 7. ระยะเวลาดาเนินการ...

-487. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
ลาดับที่ ๑8
1. ชื่อมาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ขอ้ มูล
ที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลดอนตาลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มชี ่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มชี ่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้งา่ ย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พืน้ ทีท่ ั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น

/ 6. วิธีการดาเนินการ...

-496. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
-บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
-ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
-ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
-จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การ
จัดแถลง ข่าว
-หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
-ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-รายการ TV
-รายการทาง Youtube ออนไลน์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงาน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
ลาดับที่ ๑9
1. ชื่อโครงการการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
/ 2. หลักการและเหตุผล...

-502. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน เทศบาลต าบลคลองชะอุ่ นจึ งมี การจั ดตั้ งศู นย์ รั บ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพืน้ ที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึน้ ตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจาเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัตงิ านให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานเทศบาล
/ 6.2 ทางโทรศัพท์...

-516.2 ทางโทรศัพ ท์ห มายเลข 077 -398093

ทางโทรสารหมายเลข 077-

398093
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีส ถิ ติจ านวนเรื่อ งร้อ งทุ กข์ / ร้อ งเรี ยน ประจ าสั ป ดาห์/ ประจาเดื อ น ทาให้เ ห็น ว่ า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่ องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๒๐
1. ชื่อมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ทศบาลตาบลคลองชะอุ่ น ในฐานะองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นรู ป แบบ
เทศบาล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตาบลคลองชะอุ่ น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นขึน้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิ ด เห็ น ในการจั ด ท าร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเทศบาลต าบลคลองชะอุ่ น และ
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
/ เป้าหมาย...

-524. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น จานวน ๑๐ คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นบางตาแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนดไว้จึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
แทนกรรมการฯ ที่ ค รบวาระการด ารงต าแหน่ ง ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2)
และข้อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลตาบลตาบลคลอง
ชะอุ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่นมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่นเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลคลองชะ
อุ่นและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่นความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ ๒๑
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้าง
แผนชุมชนขึน้ มาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้
/ ชุมชนสามารถ...

-53ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจาก
ภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการ
เรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการ
แก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือเป็นพลัง
สาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของ
ชุ ม ชนในการพั ฒ นาอย่ า งมี เ ป้ า หมายมี ช่ อ งทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชนได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถกาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าว
และเสียงตามสายในหมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มีงบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มี
อยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยมที่ดใี ห้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

/มิติที่ 4...

-54มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการของเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
ลาดับที่ ๒2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงาน
ต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลตาบล
คลองชะอุ่นจึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลคลองชะ
อุ่น
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตาบลคลองชะ
อุ่นทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่ อ รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ย
ดาเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ
ปย.2

/ 5. คณะกรรมการ...
-555. คณะกรรมการติด ตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดั บองค์กร ดาเนินการ
รวบรวม เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลดอนตาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบัตงิ านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
4.2 การสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการ
ลาดับที่ ๒3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบี ยบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้ อผิดพลาดบริก ารด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเ สริมสร้ างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการ
ทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่
พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้ งบประมาณอย่า งคุ้ม ค่ าและเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนสามารถซัก ถามและ
ตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัตงิ านถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
/ ในการบริหารจัดการ....

-563.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ ที่หรือผู้รับบริการ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
ลาดับที่ ๒4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้ มแข็งขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
/ องค์ประกอบ....

-57องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านีม้ ีบทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมี ส่วน
ร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้ องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาท
ของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่ วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่ วนร่วมในการ
ปฏิบัตงิ านของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
ในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินงาน
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลคลองชะอุ่ น เป็ น คณะกรรมการร่ ว มในการ
ปฏิบัตงิ านในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน
2 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จานวน 22 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน 3 ศูนย์ รวม 6 คน
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาเทศบาล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัตงิ านในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
/ 8 งบประมาณดาเนินการ....

-588. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ ๒4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้
เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น การจัดทางบประมาณ การ
จัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่ง
มุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็ นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้
มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีสว่ นร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้ องถิ่น ดังนั้น การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
สิ่งจาเป็ นโดยเฉพาะเครือข่ า ยด้านการป้ องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน ซึ่ง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็น
สิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
/3. วัตถุประสงค์...

-593. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปั ญหา
การทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลคลองชะ
อุ่น
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลคลองชะ
อุ่น
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพืน้ ที่เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
6. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็ น
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตาบลในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นกับบุคคล องค์กร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น

/ 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์...

