แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
Action Plan
For Zero Tolerance & Clean Thailand

เทศบาลตำบลเทพสถิต
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ
การจั ดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการ
ป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลเทพสถิตฉบั บนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อันจะ
นำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันของเทศบาลตำบลเทพ
สถิต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็ นภูมิคุ้มกันสำหรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้ทำงานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทำให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทำงาน อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการ
บริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่ง
ประกอบกับหนังสือจังหวัด ชัยภูมิที่ ชย ๐๐๒๓.๔/๓๒๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน 2564 เรื่องแจ้ง
ขยายกรอบเวลาแผนปฏิ บั ติ การป้ อ งกั น การทุ จริต ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น โดยได้ ขยายกรอบเวลา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และให้
เทศบาลตำบลเทพสถิตดำเนินการทบทวนและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565)
โดยให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒ นาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลเทพสถิต จึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลเทพสถิตขึ้น เพื่อ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลเทพสถิตให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
สำหรับกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเทพสถิต ได้จัดทำให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)
และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
คณะผู้จั ดทำหวังเป็ น อย่ างยิ่งว่าคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาล
ตำบลเทพสถิต จะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต”

เทศบาลตำบลเทพสถิต
ตุลาคม ๒๕๖4

สารบัญ
หน้า
คำนำ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทำแผน

๑-๒
๒-๓
3-4
๔
๔

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แยกตาม ๔ มิติ

5-20

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติที่
มิติที่
มิติที่
มิติที่

๑
๒
๓
๔

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21-35
๓5-๖4
๖๔-80
๘1-๙๐

-๑-

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรของเทศบาลตำบลเทพสถิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่อให้ บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญ ชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่ วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้
เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบั นมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุ จ ริ ตในเชิ งนโยบายที่ ท ำให้ ก ารทุ จ ริ ตกลายเป็ น ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

-๒๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณ ธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ ภ าพลั กษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุ จริตคอร์รัปชัน มีผ ลในเชิงลบ สอดคล้ องกับการจัด อันดับ ดัช นี ชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก
๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกั บกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖5 ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่

-๓ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุ จริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริห ารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบั ติ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖5) เทศบาลตำบลเทพสถิต จึงได้ตระหนักและให้ ความสำคัญกับการบริหารจั ดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูป ธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลเทพสถิต รวมถึงประชาชนในตำบล
๓) เพือ่ ให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเทพสถิต เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลเทพสถิต
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบลเทพสถิต
๔. เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลเทพสถิต รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจาก
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ

-4๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลเทพสถิต
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเทพสถิต ที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
๕) เทศบาลตำบลเทพสถิต มี แผนงานที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดโอกาสในการกระทำการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
๑) ข้ าราชการฝ่ ายการเมื อ ง ข้ า ราชการฝ่ า ยบริห าร บุ ค ลากรของเทศบาลตำบลเทพสถิ ต รวมถึ ง
ประชาชนในตำบล มีจิตสำนึ กรักท้องถิ่น ของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝั งหลักคุณ ธรรม จริยธรรม หลั กธรรมาภิบาล รวมถึงหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
๒) เทศบาลตำบลเทพสถิต สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๔) สามารถพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการของ
เทศบาลตำบลเทพสถิต ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๕) เทศบาลตำบลเทพสถิต มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑. การสร้ า ง ๑.๑การสร้าง
สั ง คมที่ ไม่ ท น จิตสำนึกและความ
ต่อการทุจริต ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑.๑.๑.ด้วยการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน
(๑) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๑.๒ ด้วยการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
(๑) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลเทพสถิต
๑.๑.๓ ด้วยการไม่กระทำ
ให้เกิดการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์/
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๐

๐

๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

-

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวม ภารกิจตามมิติ
๑.๑

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
จำนวน ๒ โครงการ
๑ กิจกรรม

๑ . ๒ ก า ร ส ร้ า ง ๑.๒.๑ สร้างจิ ตสานึ ก
จิ ต สำนึ ก และความ และความตระหนักใน
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ การต่อต้านการทุจริต
ป ระช าช น ทุ ก ภ าค
ส่วนในท้องถิ่น
๑ .๒ .๒ ใน ก าร รั ก ษ า
ประโยชน์สาธารณะ
๑) โครงการดู แ ลรั ก ษา
ท รั พ ย า ก ร ป่ า ไม้ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
๒) โครงการส่งเสริมสนั บ
สนั บสนุนการดำเนินตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งระดั บ ครั ว เรื อ น
ระดั บ ชุ ม ชนและระดั บ
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น
ท้องถิ่น
๑.๒.๓ ในการปฏิ บตั ิ
ตนตามหลักปรัญชา
เศรษฐกิ จพอเพียง
๑ )โค รงการฝึ กอบ รม
ส่ ง เสริ ม อาชี พ ส าหรั บ
ป ร ะ ช า ช น ใน เข ต
เทศบาลตาบลเทพสถิต

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

รวม ภารกิจตาม มิติ จำนวน ๓ โครงการ
๑.๒
๑.๓ การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

รวม ภารกิจตามมิติ
๑.๓

รวม มิติ ที่ ๑
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

๑.๓.๑ ในความซื่อสัตย์
สุจริต
๑) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว
๑.๓.๒.ในการต่อต้านการ
ทุจริต
๑.๓.๓ให้มีจิตสาธารณะ
(๑โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
จำนวน ๒ โครงการ
จำนวน ๗ โครงการ
๑ กิจกรรม

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

๒.๑ แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

๑) กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๐

๐

๐

๐

๐

รวมภารกิจตามมิติ
๒.๑

จำนวน ๑ กิจกรรม

๐

๐

๐

๐

๐

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

๒.๒ มาตรการสร้ า ง ๒.๒.๑ สร้างความโปร่ง
ความโปร่ ง ใสในการ ในในการบริหารงาน
ปฏิบัติราชการ
บุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม
(๑) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการของ
เทศบาลตำบลเทพสถิต
(๒) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒.๒.๒ สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร
การเงินงบประมาณ การ
จัดหาพัสดุฯโดยยึดถือ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
(๑) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี”

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(๒) กิจกรรม “การพัฒนา
๐
๐
๐
๐
๐
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
(๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
(๔) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
๒.๒.๓.สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ
(๑) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
(๒) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”

๐

๐

๐

๐

-

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

-

๐

๐

๐

๐

-

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตามมิติ
๒.๒
๒.๓ มาตรการการใช้
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใช้
อ ำ น า จ ห น้ า ที่ ให้
เป็ น ไปตามหลั ก การ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองทีด่ ี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
จำนวน ๑ โครงการ
๖ กิจกรรม
๒ มาตรการ
๒.๓.๑ จั ด ทำแผนภู มิ
ขั้ น ต อ น ร ะ ย ะ เว ล า
ด ำ เนิ น ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชน เปิดเผย ณ ที่
ท ำก ารแ ล ะ ใน ระ บ บ
สารสนเทศขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑ ) กิ จ ก ร ร ม ก า ร ล ด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๒) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการ
๒.๓.๒ มีการกระจาย
อำนาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ
ดำเนินการอื่นใดของผู้มี
อำนาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๐
๐
๐
๐
๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตามมิติ
๒.๓
๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่ห น่ วยงาน/บุ คคล
ในการดำเนิ น กิจ การ
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

รวมภารกิจตาม
มิติ ๒.๔

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(๒) มาตรการมอบอำนาจ
๐
๐
๐
๐
๐
ของนายกเทศมนตรี
(๓) มาตรการการออก
คำสั่งมอบหมายของนายก
เทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ

๐

๐

๐

๐

๐

จำนวน ๑ โครงการ
๑ กิจกรรม
๓ มาตรการ

๐

๐

๐

๐

๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.๔.๑. ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น
๒.๔.๒. ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ดำรงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน - กิจกรรม

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบ
การทุจริต

๒.๕.๑.ดำเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากรใน
องค์กรได้ ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี
(๑) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ ราชการ”
๒.๕.๒. มีการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการจังหวัด
อำเภอที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) กิจกรรม ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัตริ าชการของ
เทศบาลตำบลเทพสถิต
(๒) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖5
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๒.๕.๓. ดำเนินการให้มีเจ้าที่ที่
รับผิดชอบดำเนิน
การให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดย มิชอบ
(๑)มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
(๒) มาตรการ “ดำเนิน
การเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหา เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลเทพสถิต ว่าทุจริตและปฏิบตั ิ
ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ”
(๓) โครงการณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เข้าข่ายการ
ทุจริต

รวมภารกิจตามมิติ
๒.๕
รวม มิติที่ ๒

จำนวน ๑ โครงการ
๑ กิจกรรม
๔ มาตรการ
จำนวน ๓ โครงการ
๘ กิจกรรม
๙ มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ
(บาท)

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

๓.๑.๑.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
(๑) โครงการจัดทำ เว็ปไซต์ ของ
เทศบาลตำบลเทพสถิต

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ
(บาท)

๐

๐

๐

๐

-

(๒) กิจกรรม “การออก ระเบียบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของ
เทศบาล ตำบลเทพสถิต

๐

๐

๐

๐

๐

(๓) โครงการให้ความรู้ แก่
พนักงานเทศบาล และประชาชน
ทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
๓.๑.๒.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลการบริการงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คำนวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้

๐

๐

๐

๐

-

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ ๓.๑
๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(๑) กิจกรรม “การเผย
๐
แพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
จำนวน ๓ โครงการ
๐
๒ กิจกรรม
๓.๒.๑ มีกระบวนการ รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น
(๑) โครงการจัดทำ/ทบทวนแผน
๑๐,๐๐๐
พัฒนาท้องถิ่น(แผนพัฒนาสี่ปี/แผน
ยุทธศาสตร์)
(๒) กิจกรรมการดำเนิน
งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
เทศบาลตำบลเทพสถิต
๓.๒.๒.มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก
(๑)โครงการเทศบาลพบประชาชน

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ
(บาท)

๐

๐

0

๐

๐

๐

0

๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตามมิติ
๓.๒
๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๓.๒.๓. มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการ
ได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์
๐
(๑) กิจกรรม รายงานผลการ
๐
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
จำนวน ๒ โครงการ
๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐
๒ กิจกรรม
๓.๓.๑.ดำเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดทำงบประมาณ
(๑) มาตรการแต่งตั้ง
๐
๐
คณะกรรมการการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต
(๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
คณะกรรมการชุมชน
(๓) กิจกรรมการส่งเสริม และ
๐
๐
สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน
๓.๓.๒. ดำเนินการให้ ประชาชน
มีส่วนร่วมใน การจัดหาพัสดุ
-

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ
(บาท)

๐

๐

๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

๐

๐

๐

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ ๓.๓
รวม มิติที่ ๓
๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด

รวมภารกิจตามมิติ
๔.๑

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

จำนวน ๑ โครงการ
๑ กิจกรรม
๑ มาตรการ
จำนวน ๖ โครงการ
๑๖๐,๐๐๐
๕ กิจกรรม
๑ มาตรการ
๔.๑.๑.มีการจัดทำและายงาน
การจัดทำระบบควบคุมายในให้ผู้
กำกับดูแล
(๑) โครงการจัดทำแผนการ
๐
ตรวจสอบภายในประจำปี
(๒) โครงการจัดทำรายงานการ
๐
ควบคุมภายใน
๔.๑.๒.มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน โดยเนินการ
ให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้กำกับดูแล
(๑) กิจกรรมติดตามประ
เมินผลการควบคุมภายใน
จำนวน ๒ โครงการ
๑ กิจกรรม

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ
(บาท)
1๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

0

๐

๐

๐

๐

0

๐

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจ
สอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ
ตามช่อง
ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ดำเนินการได้

๔.๒.๑.ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี
ส่ ว นร่ วมตรวจสอบ กำกั บ ดู แ ล
การบริ ห ารงานบุ ค คลเกี่ ย วกั บ
การบรรจุ แต่ ง ตั้ ง โอน ย้ า ย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
๔.๒.๒.ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี
ส่ ว นร่ วมตรวจสอบ กำกั บ ดู แ ล
การบริหารงบประมาณ การรับ จ่ า ยเงิ น การหาประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินของทางราชการ
๔.๒.๓.ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี
ส่ ว นร่ วมตรวจสอบ กำกั บ ดู แ ล
จัดหาพัสดุ
-

รวมภารกิจตาม
มิติ ๔.๒
๔ .๓ ก า ร ส่ ง เส ริ ม
บ ท บ าท การ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

จำนวน - กิจกรรม
- มาตรการ
๔ .๓ .๑ .ส่ งเส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความเข้ า ใจการปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ ใ ห้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
(๑) กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ น าศั กย ภ าพ ส ม าชิ ก ส ภ า
ท้องถิ่น

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๐

๐

๐

๐

0

๐

๐

๐

๐

0

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวมภารกิจตาม
มิติ ๔.๓
๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ งบประมา
(บาท)
ณ(บาท)

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖5
งบประมาณ
(บาท)

๔ .๓ .๒ .ส่ งเส ริ ม ส ม าชิ ก ส ภ า
ท้ อ งถิ่ น ให้ มี บ ท บ าท ใน ก าร
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการและ
วิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายระเบี ยบ ที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ ก ำหนดไว้ โ ดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด
(๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ป ฏิ บั ติ งา น ข อ งส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาล

๐

๐

๐

๐

๐

จำนวน ๒ กิจกรรม

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

0

๐

๐

๐

๐

-

๐

๐

๐

๐

0

๔ .๔ .๑ .ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร
ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
(๑ ) ม า ต ร ก า ร เฝ้ า ร ะ วั งก า ร
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
๔.๔.๒.บู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อต่อต้านการทุจริต
(๑ ) กิ จ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ ก รณี พ บเห็ น การ
ทุจริต

รวมภารกิ จ ตามมิ ติ จำนวน ๑ กิจกรรม
๔.๔
๑ มาตรการ

หมายเหตุ

รวมมิติที่ ๔
รวมทั้ง ๔ มิติ

จำนวน ๒ โครงการ
๔ กิจกรรม
๑ มาตรการ
จำนวน ๑๘ โครงการ
๑๘ กิจกรรม
๑๑ มาตรการ

๐

๐

๐

๐

0

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐
๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

60,000

-21-

ส่วนที่ ๓
มิ ติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
๑.๑ การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนั กแก่ บุคลากรทัง้ ข้าราชการการเมื องฝ่ ายบริ หาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ ายสภาท้องถิ่ น และฝ่ ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
๑.๑.๑ สร้างจิ ตสานึ กและความตระหนั กในการปฏิ บตั ิ ราชการตามอานาจหน้ าที่ ให้ บงั เกิ ด
ประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่ น
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาล
๒. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็ นหลักสาคัญ ในการบริหาร
และการปฏิบตั งิ านจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ เป็ นการเสริมสร้างจิตสานึก
ในการท างานและความรับ ผิด ชอบต่ อ หน้ าที่ข องตนเอง นอกจากนี้ ยังต้อ งมีก ารส่งเสริม คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมเพื่อ ให้ส ามารถปฏิบัติงานร่ว มกัน ได้อ ย่ างมีประสิท ธิภ าพ และน าไปสู่การพัฒ นาองค์ก รอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อกี ด้วย จากสภาพปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
ที่เป็ นปั ญ หาเรื้อ รังที่มีส่วนบัน่ ทอนความเจริญ ของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วกิ ฤติปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันใน
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รปั ชันลด
น้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนัน้ ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กบั ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็ นภาคส่วน
การเมือ ง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทัง้ สร้าง
ทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กบั การเปลีย่ นแปลงค่านิยมไปในทิศทาง
ทีไ่ ม่เอือ้ หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง้ นี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการ
มีส่วนร่ว มของประชาชนไปเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการนัน้ ปรากฏอยู่ในบทบัญ ญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบ าลไปเป็ นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็ นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพฒ
ั นาการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี น้ึ แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็ นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนัน้ ปั จจุบนั
ยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม
(Legitimacy) ห ลั ก ค ว าม โป ร่ ง ใส (Transparency) ห ลั ก ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ แล ะก ารต รวจส อ บ ได้
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนัน้ การ
พิจ ารณาคัด เลือ กน าองค์ป ระกอบหลัก ของธรรมาภิบ าลเหล่ านัน้ มาใช้เป็ น เครื่อ งมือ กลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้ าหมาย วัตถุประสงค์

-๒๒แนวทาง หรือวิธกี ารดาเนินงานที่หน่ วยงานองค์กรสามารถปฏิบตั ิ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมทีด่ ไี ด้ต่อไป
ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลเทพสถิต เทศบาลตาบลเทพสถิตจึง
จัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึน้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ ให้ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น บุ ค ลากรขององค์ก รมีค วามรู้ค วามเข้าใจในเรื่อ งหลัก ธรรมาภิบ าล
คุณธรรม และจริยธรรม
๒. เพื่อให้ผู้บริห ารท้องถิ่น บุ ค ลากรมีค วามรู้ค วามเข้าใจและให้ค วามสาคัญ กับ การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ (Anti Corruption)
๓. เพื่อ ให้ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น บุ ค ลากรมีค วามรู้ค วามเข้าใจในหลักและแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวติ ได้
๔. เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรสามารถนาองค์ความรูต้ ่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กบั
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้ าหมาย
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๑. จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
๒. มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนและจัด เตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
๗. ระยะเวลาการดาเนิ นงาน
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์

-๒๓๑. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
๒. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมชิ อบ (Anti Corruption)
๓. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวติ ได้
๔. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บุคลากรสามารถนาองค์ความรูต้ ่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กบั องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑.๒ สร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักในการประพฤติ ตามประมวลจริ ยธรรม
โครงการที่ ๑
๑. ชื่ อโครงการ : โครงการอบรมคุณ ธรรมจริ ยธรรมของผู้บริ ห าร สมาชิ กสภา พนั กงานเทศบาล
พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลเทพสถิ ต
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกาหนดแนวนโยบายไว้
หลายแหล่งได้แก่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัตวิ ่า มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทใ ห้เป็ นไป
ตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ ลาตรา ๗๘ (๔) บัญ ญัติให้พฒ
ั นาระบบงานภาครัฐโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคุ ณ ภาพ คุณ ธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ
เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่ วยงานของรัฐใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เป็ นแนวทางการปฏิบตั ริ าชการ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการที่ดรี ะบุ
ไว้ว่า ๘.๑.๓ พัฒ นาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อ เนื่อ ง
เพื่อ ให้มีขีด ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริห ารสาธารณะโดยจะเน้ น การพัฒ นา
ข้าราชการในตาแหน่ งที่มคี วามสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบราชการรวมทัง้ จะวางมาตรการสาหรับประเมินผล การปฏิบตั งิ านและจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม ตาม
ผลงานเพื่อ ให้เกิด ขวัญ และก าลังใจในการพัฒ นาผลงาน และ ๘.๑๕ เสริม สร้างมาตรฐานด้านคุ ธ รรม
จริยธรรมให้แ ก่ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของรัฐและพัฒ นาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐพร้อมทัง้ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างจริงจังเพือ่ ให้ภาคราชการเป็ นทีเ่ ชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน
คณะรัฐ มนตรีใ นการประชุ ม เมื่อ วัน ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีม ติเห็น ชอบในหลัก การ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพือ่ เป็ นต้นแบบให้ขา้ ราชการได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ าม โดยได้กาหนดแนว

-๒๔ทางการส่งเสริมพัฒนาคุณ ธรรม จริยธรรมและจรรยาข้า ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้ าหมาย
ด้วยวิธกี ารและรูปแบบทีห่ ลากหลาย และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
ปั จจุบนั นโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กาหนดนโยบายส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มธี รรมาภิบาลและการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ได้แก่
ข้อ ๒ การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ ดีงามเพือ่ ส่วนรวม
ข้อ ๖ มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผูอ้ ่นื เผื่อแผ่และแบ่งปั น
ข้อ ๑๑ มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ ายต่า หรือกิเลศ
มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
ข้อ ๑๒ คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง
เทศบาลตาบลเทพสถิต ได้จดั ทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตาบลเทพ
สถิต ทัง้ นี้เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ี เป็ นศรัทธา
เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทัวไป
่
เทศบาลตาบลเทพสถิต ได้เห็นความสาคัญและความจาเป็ นในการนานโยบายเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมตามทีร่ ฐั บาลและระเบียบกฎหมายกาหนดไว้ มาสู่การปฏิบตั ใิ ห้บงั เกิดผล เป็ นรูปธรรมซึ่ง
แนวทางหนึ่งที่สาคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ยึด
หลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชัน่ จึงได้จดั ทาโครงการนี้ขน้ึ มา
๓. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ความสาคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ ธรร
มา
ภิบาล ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้เป็ นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสาคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้
ความโปร่งใส
๒.๒ เพื่อ ให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ ผลประโยชน์ ท ับ ซ้อ น (Conflict of
Interest) ในการจัดซือ้ จัดจ้าง
๒.๓ เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชันให้
่ กบั ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง
๒.๔ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าอบรม นาความรู้ ทีไ่ ด้รบั มาใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน การทางานให้มี
คุณลักษณะเป็ นข้าราชการยุคใหม่ทมี คี ุณธรรม จริยธรรม
๔. เป้ าหมาย
ประกอบด้วย
๑. พนักงานเทศบาล
๒. พนักงานจ้าง
๕. วิ ธีการดาเนิ นการ
จัดฝึกอบรม ให้ความรูแ้ ก่กลุ่มเป้ าหมาย โดยวิธกี ารบรรยาย

-๒๕๖. ระยะเวลาการฝึ กอบรม
๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๗. งบประมาณในการดาเนิ นโครงการ
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลเทพสถิต ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๙. สถานที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑๑.๑ ผู้เข้ารับการอบรมได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ความสาคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้เป็ นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสาคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้ความโปร่งใส
๑๑.๒ ผู้ เข้า รับ การอบรมได้ มีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ ผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ น (Conflict of
Interest) ในการจัดซือ้ จัดจ้าง
๑๑.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีจติ สานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชัน่ ต่อประเทศชาติ
และประชาชน
๑๑.๔ ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนาความรู้ ที่ได้ รบั มาใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน การทางาน
ให้มคี ุณลักษณะเป็ นข้าราชการยุคใหม่ทมี คี ุณธรรม จริยธรรม
๑๑. การประเมิ นผล
เทศบาลตาบลเทพสถิต จะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบ
๑.๑.๓ สร้ า งจิ ต ส านึ กและความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระท าการอั น เป็ นการขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
โครงการที่ ๑
๑. ชื่ อโครงการ : กิ จกรรมให้ ความรู้ผลประโยชน์ ท ับซ้ อนให้ กบั บุคลากรขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์สว่ นตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึน้ โดยรูต้ วั หรือไม่รตู้ วั ทัง้ เจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็ นการปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็ นสิง่ ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ านี้เป็ นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

-๒๖“ผลประโยชน์ทบั ซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ทเ่ี จ้าหน้าทีข่ องรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิท ธิพ ลตามอ านาจหน้ าที่ล ะความรับ ผิด ชอบเพื่อ ให้เกิด ประโยชน์ ส่ว นตัว โดยก่ อ ให้เกิด ผลเสีย ต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทบั ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สนิ
เท่านัน้ แต่รวมถึงผลประโยชน์ อ่นื ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สนิ ก็ได้ อาทิการแต่งตัง้ พรรคพวกเข้าไป
ดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทัง้ ในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั จากัด หรือการทีบ่ ุคคลผูม้ อี านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพน่ี ้องหรือบริษทั ทีต่ นมีส่วนได้ส่วนเสียได้รบั สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย
มิชอบ ทัง้ นี้ห มายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่ว นรวม ซึ่งใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หน่ วยงานภาครัฐทุกหน่ วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพือ่ ให้ความรูเ้ รื่องการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน
ดังนัน้ เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้จดั กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้ องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตาบลเทพสถิต เพื่อป้ องกันการทุจริตในการปฏิบตั ิราชการ จึงได้จดั กิจกรรม
ป้ อ งกัน ผลประโยชน์ ทบั ซ้อ น ผ่ านการประชุมผู้บ ริห ารกับ พนักงาน เทศบาลต าบลเทพสถิต เพื่อ ให้
พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็ นเครื่องกากับความประพฤติ
ของตน เพือ่ ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้ องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธกี ารทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลเทพสถิต มีจติ สานึก ค่านิยม
และวัฒ นธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุ จริต มุ่งมันท
่ างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุ ณธรรมอันมันคง
่ ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รปั ชัน มุ่งสูก่ ารเป็ นข้าราชการท้องถิน่ ไทยใสสะอาด
๔. เป้ าหมาย
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีการดาเนิ นการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรูเ้ รื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๗. ระยะเวลาการดาเนิ นการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณในการดาเนิ นโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-๒๗๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ดั
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ผลลัพธ์
พนัก งานเทศบาลและพนัก งานจ้างมีค วามรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ท ับซ้อน และมีค วามประพฤติ
ปฏิบตั งิ านไม่ยุ่งเกีย่ วกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๑.๒ การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่ น
๑.๒.๒.ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการดูแลรักษาทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บัน ทรัพ ยากรป่ าไม้ ข องประเทศมีจ านวนลดน้ อ ยลง ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม และวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปั ญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญที่
ส่งผลกระทบต่อ คุ ณ ภาพชีว ิต ของประชาชนทัง้ ในระดับ ท้อ งถิ่น ภูมิภ าคและระดับ ประทศ การอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ สามารถช่วยให้ธรรมชาติมามีความสมดุลเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ เป็ นการลดภาวะโลกร้อน
“ดินและน้ า ลมและฟ้ า ป่ าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สนิ แผ่ นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ ์
รัก ดู แ ล เพื่ อ มอบแก่ ห ลานเหลนไทย ไปชั ว่ กาล” ค าขวั ญ พระราชทานที่ ส มเด็ จ พ ระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะท้อนเป็ นอย่างดีถึง
ความเป็ น “นักอนุรกั ษ์” ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ใน
การอนุรกั ษ์ผนื ป่ าให้คนไทย
เทศบาลต าบลเทพสถิต ตระหนังถึงความสาคัญ เกี่ยวกับปั ญ หาภาวะโลกร้อ นและส่งเสริมการ
อนุ รกั ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งเป็ น การสนองพระราบปณิ ธ านของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ดังนัน้ เทศบาลตาบลเทพสถิต บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้จดั ทา
“โครงการดูแลรักษาทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม” เพื่ออบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
๓. วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้เยาชนและประชาชนได้รบั รูถ้ งึ สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน
๒ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทัง้ บรรเทา
ปั ญหาสภาวะโลกร้อนในพืน้ ที่
๓ เพือ่ ปลูกจิตสานึกในการอนุรกั ษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

-๒๘๔ เพื่อ เป็ นการสนองพระราชปณิ ธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน าถในการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
๔. กลุ่มเป้ าหมาย
เยาวชนและประชาชนในพืน้ ที่
๕. วิ ธีการดาเนิ นการ
ดาเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย
๖. ระยะเวลาดาเนิ นการ
5 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖5)
๗. สถานที่จดั กิ จกรรมฝึ กอบรม
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลเทพสถิต ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑ เยาชนและประชาชนได้รบั รูถ้ งึ สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
ของประชาชน
๒ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทัง้ บรรเทาปั ญหา
สภาวะโลกร้อนในพืน้ ที่
๓ เยาวชนและประชาชนมีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
๔ เป็ นการสนองพระราชปณิ ธ านของสมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินี น าถในการอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕. มีพน้ื ทีส่ เี ขียวในเขตเทศบาลเพิม่ ขึน้ เพิม่ ความร่มรื่นให้กบั ประชาชน
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริ มสนับสนับสนุนการดาเนิ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
๒. หลักการและเหตุผล
จากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ได้มจี านวนหลายกิจกรรม เพือ่ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้

-๒๙ต่างๆการจัดการ (รัก ษา/ฟื้ นฟู ) ทรัพ ยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อ ม ให้กับ ประชาชนให้อ ยู่อ ย่ างพอเพีย ง
สามารถพึง่ ตนเองได้
ทางเทศบาลตาบลเทพสถิต ได้ดาเนิน “โครงการส่งเสริ มสนับสนับสนุนการดาเนิ นตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น” เพื่อเป็ น
ฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนเทศบาล และประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ สนองพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๒. เพือ่ ให้ประชาชนสามารถดารงชีพอยู่ได้อย่างไม่เดือนร้อน
๔. กลุ่มเป้ าหมาย
ประชาชนในพืน้ ที่
๕. วิ ธีการดาเนิ นการ
ดาเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์
๖. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๗. สถานที่จดั กิ จกรรมฝึ กอบรม
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลเทพสถิต ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. สามารถสนองพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๒. ประชาชนได้รบั ความรู้ สามารถนาไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้มคี วามเป็ นอยู่ได้อย่างไม่เดือนร้อน
โครงการที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ โครงการฝึ กอบรมส่งเสริ มอาชีพสาหรับประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิ ต
๒.หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ปัจจุบนั ของสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วน
หนึ่งได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยเสีย่ งต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยจากสือ่ มวลชนแขนงต่างๆ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย การแผ่แนวความคิดเรื่องการดารงชีวติ จากทางสือ่ มวลชนตะวันตก

-๓๐รวมทัง้ การถูกบีบรัดทางสังคมในแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกิดผลกระทบต่อ แม่บ้านและสตรี
เนื่องจากแม่บา้ นและสตรียงั ขาดประสบการณ์ในการดารงชีวติ ที่จะรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
วัตถุ วัฒนธรรม และค่านิยมต่างๆ ซึง่ อาจจะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมการเลียนแบบ การแสดงออก
ที่ไม่ เหมาะสมต่ อ สังคมส่ว นรวม ดังนัน้ เพื่อ ที่จะช่ ว ยป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หาดังกล่ าวที่อ าจเกิด ขึ้น ได้
แม่บ้านและสตรีจึงควรที่จะได้รบั การพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุ นการสร้าง
โอกาสและสร้างภูมคิ ุม้ กันในการดาเนินชีวติ ต่อไป
เทศบาลตาบลเทพสถิต ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวติ การคุ้มครองดูแล
พิทกั ษ์สทิ ธิประโยชน์ ของแม่บ้านและสตรีและประชาชนที่สนใจให้มโี อกาสเข้าถึงบริการทางสังคม จึงได้
จัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพสาหรับประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิต ขึ้น เพื่อเป็ นการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักความสามัคคี ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บา้ นและสตรีในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิต
๒. เพือ่ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็ นการเพิม่ รายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
๓. เพือ่ ส่งเสริมและจัดตัง้ กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิต
๔. เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
๕. เพือ่ เสริมสร้างให้ประชาชนพึง่ ตนเอง ตลอดจนมีการดาเนินชีวติ บนพืน้ ฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔.กลุ่มเป้ าหมาย
ประชาชนทีส่ นใจ ในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕.วิ ธีการดาเนิ นงาน
๑. เสนอโครงการต่อนายกเทศมนตรีตาบลเทพสถิต
๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กี่ยวข้อง
๓. จัดทาแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อ ทีใ่ ช้ในการอบรม
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. จัดทาโครงการ
๖. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
๖.สถานที่ดาเนิ นงาน
ในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิต

-๓๑๗.ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๘.งบประมาณ
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลเทพสถิต ๑๐,๐๐๐ บาท
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. ประชาชนทีส่ นใจมีความรูแ้ ละทักษะด้านอาชีพการทากล้วยฉาบ
๒. ประชาชนทีส่ นใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็ นการเพิม่ รายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
๓. ประชาชนทีส่ นใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
๔. ประชาชนพึง่ ตนเอง และดาเนินชีวติ บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลเทพสถิต อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
๑.๓ การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓.๑. ในความซื่อสัตย์สุจริ ต
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริ มกิ จกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวติ เด็ก สตรี
คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส และพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา
๖๗ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร
สถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันพื้นฐานที่เป็ นหลักของสังคม เป็ นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาคน
และสังคม โดยทาหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็ น มนุ ษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรม
เลี้ยงดู พร้อมทัง้ ปลูกฝั งธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว
เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพฒ
ั นาการตามวัยและเติบโตเป็ นบุคคลที่มคี ุณภาพ รูจ้ กั หน้าที่ความรับผิดชอบ
และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาจนถึงปั จจุบนั วิถชี วี ติ คนในเทศบาลและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
วิถกี ารดาเนินชีวติ และวิถวี ฒ
ั นธรรม ต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมทีม่ ี
การเลีย นแบบวัฒ นธรรมการบริโภคนิ ย ม วัต ถุ นิ ยม และการให้ค วามส าคัญ กับ เงิน ตราเป็ น ตัว ตัง้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่ าวมีผ ลกระทบโดยตรงต่อ สถาบันครอบครัว ครอบครัวไทยมีค วามอ่อ นแอลงเรื่อ ยๆ
สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผปู้ กครองไม่สามารถทาหน้าทีอ่ บรมสัง่
สอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็ นคนดีมกี ารเจริญเติบโตตามวัยได้

-๓๒สานักงานปลัดเทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้จดั ทาโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว โดยมีแนวทางร่วมกันที่จะส่งเสริมพัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลให้มีคุ ณ ภาพ ทัง้ ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญ ญา คุ ณ ธรรม จริยธรรม และเห็น สมควรปลู กฝั งอย่างต่อ เนื่อ งในการสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน โดยเริม่ จากเด็กที่เยาว์วยั และสตรี เป็ นต้นมา และเป็ นกาลังสาคัญ ที่จะผลักดันสถาบัน
ครอบครัวให้มคี วามเข้มแข็งในการดูแลชุมชน อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว ให้มคี วามรักความผูกพันกันอย่างลึกซึง้
๒. เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะให้เหมาะสมกับวัย
๓. เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในการอบรมเลีย้ งดูบุตร
๔. เพือ่ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลทีเ่ ป็ นสตรีมบี ทบาทในสังคมมากขึน้
๔. กลุ่มเป้ าหมาย
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. วิ ธีดาเนิ นการ
จัดอบรมให้ความรู้
๖. ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๗. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลเทพสถิต เป็ นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลเทพสถิต
๙. สถานที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. พัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มคี วามรักความผูกพันกันอย่างลึกซึง้
๒. ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะให้เหมาะสมกับวัย
๓. ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในการอบรมเลีย้ งดูบุตร
๔. ประชาชนทีเ่ ป็ นสตรีได้รบั ความรูแ้ ละมีบทบาทในสังคม
๑๑. การประเมิ นผล
๑. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กนักเรียนและผูป้ กครอง
๒. สอบถาม/สัมภาษณ์จากนักเรียนและผูป้ กครอง

-๓๓๑.๓.๓.ให้มีจิตสาธารณะ
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริ มกิ จกรรมเด็กและเยาวชน
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมไทยในอดีตเป็ นสังคมทีห่ ล่อหลอมเด็กไทยในเชิงการกาหนดคุณค่าการเป็ นผูส้ บื ทอดทางศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบใหญ่ขน้ึ เพือ่ การเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องประเทศ เด็กเป็ นเสมือนแก้วตาดวงใจ
ของพ่อแม่ เป็ นสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานที่ต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ปกป้ องคุ้มครองกันอย่าง
เต็มที่ องค์ประกอบและสิง่ แวดล้อมทีส่ ร้างขึน้ ได้หล่อเลีย้ งเด็กไทยในอดีตให้เป็ นลักษณะทีง่ ดงาม เกิดคุณค่า
สร้างคุณ ภาพ คุณ ลักษณะของเด็กไทยจนมีเอกลักษณ์ ประจาชาติหลายประการไม่ว่าจะเป็ นคนที่มจี ิตใจ
อ่อ นโยน ยิ้ม ง่าย เป็ น มิต ร มีน้ าใจ มีค วามเอื้อ เฟื้ อเผื่อ แผ่ รู้จกั สัม มาคารวะ วางตนให้เหมาะสม รู้จ ัก
ประมาณตน ดาเนินชีวติ ทีเ่ รียบง่าย เคารพตนเองและผูอ้ ่นื โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงวัยเด็กเป็ นวัยทีจ่ ะต้อง
ได้รบั การปลูกฝั งสร้างคุณค่าให้กบั ตนเองและเห็นคุณค่าของผูอ้ ่นื ในการอยู่ร่วมกัน โดยให้ได้รบั การพัฒนา
ทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ เป็ นต้น
ปั จ จุ บัน ความงดงามและคุ ณ ค่ า ของสัง คมไทยและตัว เด็ ก ไทยจ านวนมากเริ่ม ผุ ก ร่ อ นหมด
ความหมายและกาลังถูกสังคมแบบใหม่ หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหม่กบั เด็กไทย และ
ยิง่ รุนแรงหนักขึ้นในระยะหลังจากประเทศไทยเผชิญปั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ น
ต้น มา ปั ญ หาเด็ก และเยาวชนที่เกิด ขึ้น มา เช่ น ปั ญ หายาเสพติด เพศเสรี วัต ถุ นิ ย ม ความรุน แรงใน
พฤติกรรมและอารมณ์ ฯลฯ เป็ นเรื่องทีต่ ้องร่วมกันแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่ง
ใกล้ชดิ กับประชาชน จาเป็ นจะต้องสร้างพลัง ชุมชนให้กลับมาเข้มแข็ง มีศกั ยภาพ เพื่อดูแลปกป้ องคุม้ ครอง
เด็ก และเยาวชนจากปั ญ หาดังกล่ าว ตลอดจนเสริมสร้างภู มิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ให้มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ตามอานาจหน้าทีข่ องเทศบาล ทีต่ ้องส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมกับ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมทีม่ อี ยู่ตลอดเวลา
เทศบาลตาบลเทพสถิตได้เล็งเห็นความสาคัญจาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริม
ทักษะการเรียนรูท้ จ่ี าเป็ นในการดารงชีวติ จึงได้จดั โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทักษะความเป็ นผูน้ า การสร้างความเชื่อมันในตนเองให้
่
มพี ลังใจ ใฝ่ รู้ ต่อสูป้ ั ญหา และมุ่งมันไปให้
ถึงจุดหมายของตนเอง พร้อมทัง้ ร่วมกันสร้างสรรค์สงิ่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ทงั ้ แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไปใน
อนาคต จึงได้จดั ทา “โครงการส่งเสริ มกิ จกรรมเด็กและเยาวชน”ขึน้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มคี วามสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา นันทนาการ และการ
เป็ นเยาวชนทีด่ ี
๒. เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้รถู้ งึ การอยู่ร่วมกัน รูจ้ กั การเสียสละ ให้อภัย
๓. เพือ่ กิจกรรมนันทนาการ และคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

-๓๔๔. เป้ าหมาย
เด็กและเยาวชน ในพืน้ ที่ เทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. วิ ธีดาเนิ นการ
๑ แต่งตัง้ คณะทางานทีป่ ระกอบด้วย ผูน้ าทางศาสนา ผูน้ าท้องถิน่
๒ กาหนดงานแผน วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
๓ เสนอโครงการเพือ่ ขอการอนุมตั งิ บประมาณ
๔ ดาเนินโครงการตามตารางการฝึกอบรม
๕ ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปั ญหาทีพ่ บ แล้วรายงานให้ผบู้ ริหารต่อไปทราบ
๖. กิ จกรรม
๑ บรรยายธรรมเสริมสร้างความรูท้ างศาสนา
๒ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แง่คดิ การดารงชีวติ
๓ บรรยายถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทัง้ หาแนวทางแก้ไขในการป้ องกันตนเองให้พน้ ยาเสพติด
๔ กิจกรรมเสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาศาสนา
๕ กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมในรูปแบบ
๖ กิจกรรมสันทนาการและนันทนาการ
๗. ระยะเวลาการดาเนิ นงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
๘. สถานที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๙. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา ฯ เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลเทพสถิต ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑ เด็กและเยาวชนได้ออกกาลังกาย ได้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
๒ เด็กและเยาวชนจะทราบและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทัง้ หาแนวทางแก้ไขในการ
ป้ องกันตนเองให้พน้ ยาเสพติด
๓ เด็กและเยาวชนสามารถจะนาความรูท้ ไ่ี ด้มาปรับเปลีย่ นทัศนคติ การดาเนินชีวติ ให้เป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา

-๓๕๔ เด็กและเยาวชนจะมีความพร้อมด้านการอยู่ในสังคม และรูเ้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม
๕ เด็กและเยาวชนจะมีจติ สานึกในความซื่อสัตย์สุจริตโตไปไม่โกง
๖ เด็กและเยาวชนเสริมสร้างความรู้ การอยู่ร่วมกัน รูจ้ กั การเสียสละ การให้อภัย
มิ ติที่ ๒ การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตของผู้บริ หาร
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
กิ จกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริ ตของผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น”
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดั ทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
๓ ฉบับ ปั จจุบนั ทีใ่ ช้อยู่เป็ นฉบับที่ ๓ เริม่ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมุ่งสู่การเป็ นประเทศทีม่ ี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคมมิตใิ หม่ทป่ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบั
ความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของ
ชาติแ ละประชาชนเพื่อ ให้ ป ระเทศไทยมีศ ัก ดิศ์ รีแ ละเกี ย รติ ภู มิใ นด้ า นความโปร่ ง ใสทัด เที ย มนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติต้านทุจริต” มีเ ป้ าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รบั การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นัน้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้ าที่ของรัฐและประชาชนต้ อ งมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็ นอยู่ในปั จจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นทางทุ จ ริต ประพฤติมิช อบ โดยได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานออกเป็ น ๖
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรปู กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็ น
กลไกหนึ่ งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ในการจัดท าบริก าร
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒ นาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยังยื
่ นรัฐจะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ น
หน่ วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปั ญ หาในระดับพื้นที่
ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็ นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้อง
เป็ นไปเพือ่ การคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่

-๓๖ทัง้ นี้ ต้องยอมรับว่าปั ญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นเรื่องที่มคี าครหา ทีไ่ ด้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาเป็ นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยัวยวนใจ
่
บันทอนความมี
่
คุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิน่ ส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว
เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่ วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียว กัน เพียงแต่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่ วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็ นไปได้สูงทีค่ นทางานในท้องถิน่ อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
มากกว่า
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ ากับ ที่ค นท างานในหน่ ว ยงานราชการอื่น และมูล ค่ าของความเสียหายของรัฐ ที่ค นท างานในองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็ นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็ นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การป้ องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ ที่ ทวประเทศต่
ั่
อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุ จริต ของผู้บริหารเทศบาลต าบลเทพสถิต
ด้วยการจัดทาแผนป้ องกันการทุจริตในองค์กรทีบ่ ริหาร
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๔.๒ มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครัง้
๔.๒ แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๕ ปี
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารเทศบาลตาบลเทพสถิต
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
๖.๓ จัดตัง้ คณะทางานการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
๖.๕ จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต

-๓๗๖.๗ ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิ ต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย
๑ ครัง้
- มีแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๕ ปี จานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- การบริหารราชการของเทศบาลตาบลเทพสถิต มีความโปร่งใส สามารถป้ องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิ บตั ิ ราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริ หารงานบุคคลให้ เป็ นไปตามหลักคุณ ธรรม ทัง้ ใน
เรื่องการบรรจุแต่งตัง้ โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ ง/เงิ นเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ: มาตรการออกค าสัง่ มอบหมายของนายกองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และหัวหน้ าส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลเทพสถิ ต
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลเทพสถิตเป็ นหน่ วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าทีใ่ นการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ตามอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาล มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนัน้ มักจะประสบปั ญหาด้านการอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กบั ฝ่ ายผูบ้ ริหาร ไม่มกี ารกระจายอานาจ หรือมอบหมาย
อานาจหน้าทีใ่ นการสังการ
่
อนุมตั ิ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง ซึ่งเป็ นอุปสรรคอย่าง
ยิง่ ต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รบั ความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ง

-๓๘ของการกระทาการทุจริตประพฤติมชิ อบในการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสือ่ มประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็ นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กาหนดให้การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจของรัฐ ไม่มขี นั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านเกิน
ความจาเป็ น ประชาชนได้รบั การอานวยความสะดวกและได้รบั การตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า
ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขัน้ ตอนการให้บริการและไม่สร้างเงือ่ นไขขัน้ ตอนทีม่ คี วามยุ่งยาก จึงจาเป็ นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าทีข่ องเทศบาลตาบลเทพสถิตขึน้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อ เป็ น การลดขัน้ ตอนการให้บ ริก ารประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว เป็ น ธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๒ เพือ่ ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๓.๓ เพือ่ เป็ นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อ ป้ อ งกัน การผูก ขาดอ านาจหน้ าที่ในการใช้ดุ ล พินิ จอัน อาจเป็ น เหตุ แ ห่ งการทุ จริต และ
ประพฤติมชิ อบในตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
จัดทาคาสังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี
่
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาล
ตาบลเทพสถิต จานวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย
(๑) นายกเทศมนตรี มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี
(๒) นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
(๓) ปลัดเทศบาล มอบหมายให้หวั หน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ ออกค าสังมอบหมายงานในการสั
่
ง่ อนุ ญ าต อนุ มตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสังการ
่
๖.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบั มอบอานาจให้ปฏิบตั ริ าชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ
๖.๓ จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖.๔ ให้ผู้รบั มอบหมายงานตามคาสังรายงานผลการปฏิ
่
บตั ิงานตามคาสังที
่ ่ได้รบั มอบหมายในทุก
เดือน

-๓๙๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิ ต
มีคาสังมอบหมายงานให้
่
ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องปฏิบตั ริ าชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีไ่ ด้รบั อยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รบั ความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อนั เป็ นช่อ งทางแห่งการ
ทุจริต
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ: กิ จกรรม “สร้ า งความโปร่ ง ใสในการพิ จารณ าเลื่ อ นขั น้
เงิ นเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน เป็ นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบตั ริ าชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็ นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบตั งิ านเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศบาลตาบลเทพสถิต ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนเป็ นเรื่องลาดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่อง
การใช้ดุลพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยเหตุผลนี้เอง
จึงเป็ นทีม่ าของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ก ารบริห ารงานบุ ค คลด้านการเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นมีค วามโปร่งใส เป็ น ธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
พนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต

-๔๐๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั ริ าชการ
๖.๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานเทศบาล
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการเทศบาล เพื่อ
กลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั ริ าชการที่ผู้บงั คับบัญชาได้พจิ ารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการปริมนผลการปฏิบตั ริ าชการ
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ต าบลเทพสถิต รวบรวมและเสนอผลการพิจ ารณากลัน่ กรองการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการให้แ ก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลเทพสถิต
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อ นขัน้ เงินเดือนพนักงาน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามทีค่ ณะกรรมการกลันกรองการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั ริ าชการของพนักงาน
เทศบาลตาบลเทพสถิต เสนอมา
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนทีโ่ ปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริ หารการเงิ น งบประมาณ การจัดหาพัสดุ โดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ: กิ จกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิ นตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อ ให้ก ารบัน ทึก บัญ ชี การจัดท าทะเบียนคุ ม เงิน รายจ่ายขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เป็ น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จึงมีกจิ กรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลเทพสถิต จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ค วามรู้ค วามเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่ าและมีประสิทธิภาพลดข้อ ผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตามขัน้ ตอนของระเบียบประกาศ

-๔๑กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการที
่
เ่ กี่ยวข้อง ซึง่ ถือเป็ นเรื่องสาคัญทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้อง
ทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็ นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรฝ่ ายบัญ ชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือทีเ่ กีย่ วข้อง
๓.๒ เพือ่ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน ทีอ่ าจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
กองคลัง เทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
จัด ท าทะเบีย นคุ ม เงิน รายจ่ ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุค ลากรฝ่ ายบัญ ชี กองคลัง มีค วามรู้ค วามเข้าใจในการปฏิบัติต ามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสังการที
่
เ่ กีย่ วข้อง
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน ทีอ่ าจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ: กิ จกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มกี าร
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สงู สุดกับ

-๔๒ประชาชนและการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพิม่ เติมและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซือ้ จัดจ้าง
๓.๒ เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการรายงานผูบ้ ริหาร
๓.๓ เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน
๓.๔ เพือ่ ให้ทราบปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
๓.๕ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๓.๖ เพือ่ เป็ นข้อมูลให้กบั ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ ผูอ้ านวยการกองคลัง
๔.๒ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้ จัดจ้าง
๖.๒ จาแนกวิธีก ารจัด ซื้อ จัดจ้างและคิดเป็ น ร้อ ยละของจานวนโครงการและร้อ ยละของจานวน
งบประมาณ
๖.๓ สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
๖.๔ สรุปปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
๖.๕ รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปี
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปี
๖.๗ เผยแพร่ขอ้ มูลให้ประชาชนได้รบั ทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผูบ้ ริหารมีขอ้ มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพ

-๔๓๑๐.๓ ผูป้ ฏิบตั งิ านมีขอ้ มูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มปี ระสิทธิภาพและเกิด
ความคุม้ ค่าเป็ นประโยชน์กบั ประชาชน
โครงการที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ: กิ จกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิ นงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ เป็ นการปฏิบตั งิ านให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๓.๒ เพือ่ ให้หน่วยงานมีระบบป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๓.๓ เพือ่ เป็ นการป้ องกันการใช้จ่ายเงิน เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านในการตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
๖.๒ ปรับปรุงขัน้ ตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงานถึง
ความเกีย่ วข้องกับผูเ้ สนองานในการจัดหาพัสดุ เพือ่ ป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีระบบป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๑๐.๒ มีการป้ องกันการใช้จ่ายเงิน เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๑๐.๓ มีการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

-๔๔โครงการที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ: โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลเทพสถิต มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล มีอานาจหน้าทีใ่ นการจัดทาบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทัง้ ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็ นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนัน้ การที่เทศบาล
ตาบลเทพสถิต จะบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็ นไป ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัด
จ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิ ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ทจ่ี ะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ ะได้รบั ประกอบกัน
ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตาบลเทพสถิต เป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิน่ จึงมีความจาเป็ นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของเทศบาลตาบลเทพสถิต ทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อ ให้ป ระชาชนได้รบั ทราบข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับ การจัด ซื้อ – จัด จ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๓.๒ เพือ่ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๓ เพือ่ ป้ องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
เผยแพร่ข้อ มูล การจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลเทพสถิต ที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทาง Facebook เทศบาลตาบลเทพสถิต
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต และชุมชนต่างๆ ภายในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพือ่ จัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซือ้ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซือ้ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน

-๔๕- ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซือ้ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
๖.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลเทพ
สถิต ได้แ ก่ ทาง Facebook เทศบาลต าบลเทพสถิต บอร์ด ประชาสัม พัน ธ์ ระบบกระจายเสีย งไร้ส าย
หน่วยงานราชการ เป็ นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิ ต
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้างทัง้ หมด
- การจัดหาพัสดุเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขัน้ ตอน
- สามารถลดปั ญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างได้
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริ การสาธารณะ/บริ การประชาชน เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิ บตั ิ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ: “กิ จกรรมการจัด บริ การสาธารณะและการบริ การประชาชน
เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิ บตั ิ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดน
ดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลเทพสถิต เป็ นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมตั ิ อนุ ญาต
ในเรื่องทีเ่ ป็ นอานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจของเทศบาลตาบลเทพสถิต ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
-๔๖-

ดาเนินการให้ประชาชนผู้รบั บริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มรี ะบ บ
บริการทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทัง้ ในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบ
การรับเงิน และก าหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ล ะกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศช่ว ย
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัต โนมัติ เพื่อให้บริการตามลาดั บ จัดสถานที่ สิ่ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกบั ประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รบั
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ เทศบาลตาบลเทพสถิต ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบตั ริ าชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิน่ ได้มาตรฐานทัง้ ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้ าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อ การบริโภค, ด้านการพัฒ นาเด็กและ
เยาวชน, ด้า นการส่ง เสริม กีฬ า, ด้า นการส่ง เสริม ผู้สู ง อายุ , ด้า นการส่ง เสริม ผู ้ด ้อ ยโอกาส, ด้า นงาน
สาธารณสุข, ด้า นการส่งเสริม การพัฒ นาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้ อ งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทอ้ งถิน่ , ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว, ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตัง้ แต่แหล่งกาเนิดการจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพืน้ ที)่ โดยในขัน้ ตอน กระบวนปฏิบตั ภิ ารกิจ คานึงถึงการอานวยความ
สะดวกแก่ ป ระชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริก ารสาธารณะ ให้ป ระชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ และเพือ่ เป็ นมาตรการในการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบตั ิ
๓.๒ เพือ่ เป็ นมาตรการในการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ทุ ก ส านัก /กอง/ ดาเนิ น การปฏิบัติงานบริก ารสาธารณะ ให้ป ระชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
ทุกสานัก/กอง/ เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ ดาเนินการปฏิบตั งิ านบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ใิ ห้ได้มาตรฐานทัง้ ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้ าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน่ , ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, ด้านศึกษา

-๔๗และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน
การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตัง้ แต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้ า
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพืน้ ที่)
๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๑๐.๒ ไม่มกี ารทุจริตคอร์รปั ชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริ การประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลเทพสถิต มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็ นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบตั ใิ นการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึน้ ในพื้นที่มากทีส่ ุด โดยนาแนวทางตามหลักการ
บริห ารจัด การตามหลัก ธรรมาภิบ าล (Good Governance) หรือ หลัก การบริห ารกิจ การบ้านเมือ งที่ดีม า
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน
เพศ ถิน่ กาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีไ่ ด้กาหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางทีจ่ ะได้รบั การบริการจากรัฐและการปฏิบตั ภิ าค
กิจของส่วนราชการต้องเป็ นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนัน้ เพื่อ ให้ห น่ ว ยงานมีก ารใช้ระบบหรือ เกณฑ์ท่ีชดั เจน เทศบาลต าบลเทพสถิต จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบตั งิ าน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขัน้ ตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้ องกันการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ใน
การให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่ วยงานมี
ความเป็ นธรรมโปร่งใสยิง่ ขึน้

-๔๘๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั งิ านในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่ วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
๓.๒ เพือ่ ให้ประชาชนผูม้ ารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ความพึงพอใจเฉลีย่ ของประชาชนผูร้ บั บริการ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ จัด ให้มีร ะบบ เกณฑ์ ห รือ เครื่อ งมือ การปฏิบัติงานที่มีค วามเป็ น ธรรม/ไม่ เลือ กปฏิบั ติเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็ นต้น
๖.๒ จัดให้มีก ารแสดงขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน อัต ราค่ าบริก าร (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการให้ผใู้ ช้บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทราบอย่างชัดเจน
๖.๓ จัดให้มรี ะบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้ องกันการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ ได้แก่ จัดให้
มีกล้องวงจรปิ ดภายในสถานทีใ่ ห้บริการ
๖.๔ จัดให้มสี ถานทีส่ าหรับผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ ารโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าสาหรับ
ผูพ้ กิ าร
๖.๕ จัดให้มปี ้ ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
๖.๖ มีการนาระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์ค าร์ด สมาร์ท บ๊อ กซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผูร้ บั บริการ

-๔๙๒.๓ มาตรการการใช้ ดุ ลยพิ นิ จและใช้ อ านาจหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามหลักการบริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มี การจัดท าแผนภูมิข นั ้ ตอนและระยะเวลาการด าเนิ นการเกี่ ย วกับการบริ การ
ประชาชนรายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วข้ อ งในแต่ ละขัน้ ตอน เปิ ดเผย ณ ที่ ท าการและในระบบเครื อ ข่ าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรม “การลดขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน”
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กาหนดให้
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จัด ท าหลัก เกณฑ์ ก ารบริห ารกิจ การบ้ า นเมือ งที ดี โดยอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มกี ารรับฟั งและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รบั บริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากทีส่ ุด ประกอบกับในปี ทผ่ี ่านมาได้มกี ารประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี นนั ้
เพื่อ ให้ก ารประเมิน บริห ารจัด การบ้านเมือ งที่ดีเป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยเกิด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ ่อภารกิจขององค์กรมีประสิท ธิภาพและความคุ้มค่ า สามารถลดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่า
กว่าปี ทผ่ี ่านมา เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้จดั ทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขัน้ ตอนการ
ทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒ นาการ
บริห ารจัดการที่ดีข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และอ านาจหน้ าที่ของเทศบาลต าบลเทพสถิต ต าม
กฎหมายเป็ นสาคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ลดขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านการบริการประชาชน
๓.๒ เพือ่ อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ เพือ่ รับฟั งและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผูร้ บั บริการ
๓.๔ เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๔.๑ เพือ่ ลดขัน้ ตอนในการทางานของเทศบาลตาบลเทพสถิต ให้สนั ้ ลง
๔.๒ ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาล
๔.๓ ประชาชนนอกพืน้ ที่ และประชาชนทัวไป
่
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลตาบลเทพสถิต

-๕๐๔.๕ ผู้บงั คับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสัง่ การ อนุญาต การอนุ มตั ิ และการปฏิบตั ิ
ราชการใดๆ ไปสูผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชาซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนัน้ โดยตรง
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องปฏิบตั ิ ปรับปรุง
ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการให้บ ริก ารที่ส ามารถปฏิบัติได้จ ริงและพิจ ารณางานในภารกิจ ว่า เรื่อ งใดที่
ผู้บังคับ บัญ ชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสัง่ การอนุ ญ าต การอนุ มตั ิ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
๖.๓ ประกาศลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่น ายกเมอบอ านาจให้รองนายก หรือ ปลัด ให้ป ระชาชนทราบโดยทัว่ ไปพร้อ มทัง้ จั ดท าแผนภู มิแสดง
ขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการให้ประชาชนทราบ
๖.๔ มีระบบการรับฟั งข้อ ร้อ งเรียนหรือ มีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่ าวมา
ปรับปรุงการปฏิบตั ริ าชการ
๖.๕ รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผูบ้ ริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
๑๐.๒ การปฏิบตั ริ าชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน
๑๐.๓ การปฏิบตั ริ าชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรปู ระบบราชการ
๑๐.๔ ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลเทพสถิต เปลีย่ นไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ และทาให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผูบ้ ริหารมากยิง่ ขึน้
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : โครงการ “ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการ”

-๕๑๒. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ เป็ น
กฎหมายทีเ่ ป็ นทีม่ าของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจของรัฐ ความมีป ระสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่
จาเป็ น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ”
และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามกรอบรวมทัง้ ทิศทางและแนวทางการบริห ารราชการดังกล่าว
จึงได้มีก ารประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต าม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการ
อานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลเทพสถิต เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบหนึ่ง ปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนัน้ งานให้บริการจึงเป็ นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ ทาให้เกิดความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มคี ุณภาพ ทัวถึ
่ งและ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเขตเทศบาล ให้กบั ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๓.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปั ญ หาและแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึน้ ได้
๓.๓ เพื่อ ปรับ ทัศ นคติ วิธีค ิด วิธีการท างานของบุ ค ลากรให้ค านึงถึงผลลัพ ธ์ในด้านการบริก าร
ประชาชนผูม้ าติดต่อขอรับบริการ
๓.๔ เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชดั เจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดาเนินงานได้
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิต และผูท้ ม่ี าติดต่อราชการกับเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั ิ
๖.๒ จัดให้มกี ารประชุมคณะทางานปรับปรุงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
๖.๓ จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทัวกั
่ น

-๕๒๖.๔ ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกาหนดผูร้ บั ผิดชอบให้เป็ นปั จจุบนั
๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ ายแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
๖.๔.๓ จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
๖.๔.๔ จัดให้มกี ล่อง/ตูร้ บั ความคิดเห็นของประชาชน
๖.๔.๕ จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
๖.๔.๖ จัดทาคาสังการให้
่
บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มกี ารให้บริการแก่
ประชาชนทัง้ เวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๖.๔.๗ การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมตั ิ การรักษาราชการแทน
๖.๕ มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องใน
การจัด ท าโครงการมาปรับ ปรุ งแก้ ไ ขวิธีก าร ขัน้ ตอนหรือ ระยะเวลาในการให้บ ริก ารให้ ดียิ่งขึ้น อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตลอดปี งบประมาณ
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รบั การบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรูส้ ภาพปั ญหาและแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้
๑๐.๓ มีทศั นคติ วิธคี ดิ วิธกี ารทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผูม้ า
ติดต่อขอรับบริการ
๑๐.๔ การปฏิบตั ิราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชดั เจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดาเนินงานได้
๒.๓.๒ มี การกระจายอ านาจการตัด สิ นใจเกี่ ยวกับการสัง่ อนุ ญ าต อนุ มตั ิ ปฏิ บตั ิ ราชการ
แทนหรือการดาเนิ นการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
โครงการที่ ๑
๑. ชื่ อ โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : มาตรการ “การมอบอานาจอนุ มตั ิ อนุ ญ าต สังการ
่
เพื่ อ ลด
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ราชการ”

-๕๓๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าทีใ่ ห้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนัน้
ก็เพื่อเป็ นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญ ชา จะพิจารณาถึง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนัน้ เป็ นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพือ่ ให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ราชการ
ดังนัน้ การดาเนินการของหน่ วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ ท่ี
การบริห ารราชการต้อ งเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ ่อ ภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิท ธิภ าพ ความคุ้ม ค่ าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งมีผรู้ บั ผิดชอบ
ต่อผลของงานซึง่ เป็ นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลเทพสถิต ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ราชการ
๔. เป้ าหมาย
คณะผูบ้ ริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุ มตั ิ อนุ ญ าต สังการ
่
แต่งตัง้ มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพือ่ ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ าชการ
๖.๒ ดาเนินการออกคาสังฯ
่
๖.๓ สาเนาคาสังฯ
่ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รบั มอบหมาย
ทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน

-๕๔๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
การบริห ารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่ องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอานาจของนายกเทศมนตรี
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่
๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ได้บญ
ั ญัตเิ กี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทัง้ มี
กฎหมายอื่น อีก หลายฉบับ ที่บัญ ญัติอ านาจหน้ าที่ข องนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่น ายกเทศมนตรีจ ะ
ดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผูเ้ ดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมชิ อบในขัน้ ตอนต่ างๆ เกิดขึน้
ได้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้กาหนดมาตรการให้มี
การมอบอานาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบตั ริ าชการแทนนายกเทศมนตรี
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ ายบริหารเป็ นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี
๓.๒ เพือ่ ให้เป็ นการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน ๕ เรื่อง
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ รวบรวมภารกิจทีอ่ ยู่ในอานาจของนายกเทศมนตรี เสนอนายกเทศมนตรีพจิ ารณา
๖.๒ ออกคาสังมอบหมายหน้
่
าทีข่ องนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิ
ราชการแทน
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต

-๕๕๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของเป้ าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ ๓
๑. ชื่ อ โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : มาตรการการออกค าสัง่ มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหน้ าส่วนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลเทพสถิต เป็ นหน่ วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้ าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและ
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และหน้ า ที่ต าม
พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
และหน้ า ที่ต ามกฎหมายอื่น ที่ก าหนดให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลมีห น้ า ที่ต้อ งท าอีก มากมาย ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผูม้ ารับบริการติดต่อ กับหน่วยงานต่างๆ นัน้ มักจะประสบปั ญหาด้านการ
อานวยความสะดวกในการติดต่ อราชการเนื่อ งจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ ายบริห าร ไม่มีการ
กระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสังการ
่
อนุ มตั ิ อนุ ญาต ไปยังหัวหน้าหน่ วยงานระดับ
สานั ก กอง และฝ่ ายต่ างๆ ซึ่งเป็ น อุ ป สรรคอย่ างยิ่งต่ อ การให้บ ริก าร ท าให้ก ารบริก ารเกิด ความล่ าช้า
ประชาชนไม่ได้รบั ความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุห นึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบตั ริ าชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสือ่ มประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็ นไป ตามพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ทีก่ าหนดให้การปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าทีข่ องเทศบาลตาบลเทพสถิต
ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้ว ยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิจการบ้านเมือ งทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็ น ประชาชนได้รบั การอานวยความสะดวกและได้รบั การตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า
ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน ลดขัน้ ตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขัน้ ตอนทีม่ คี วามยุ่งยาก จึงจาเป็ นต้องมี
มาตรการ การ มอบหมายอานาจหน้าทีข่ องเทศบาลตาบลเทพสถิตขึน้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อ เป็ น การลดขัน้ ตอนการให้บ ริก ารประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว เป็ น ธรรม
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน
๓.๒ เพือ่ ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
๓.๓ เพือ่ เป็ นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อ ป้ อ งกันการผูก ขาดอ านาจหน้ าที่ในการใช้ดุล ยพินิจอันอาจเป็ น เหตุแห่งการทุ จริต และ
ประพฤติมิ ชอบในตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ

-๕๖๔. เป้ าหมาย
จัดทาคาสังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี
่
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ ออกค าสังมอบหมายงานในการสั
่
ง่ อนุ ญ าต อนุ มตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สังการ
่
๖.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบั มอบอานาจให้ปฏิบตั ิ ราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ
๖.๓ จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖.๔ ให้ผู้รบั มอบหมายงานตามคาสังรายงานผลการปฏิ
่
บตั ิงานตามคาสังที
่ ่ได้รบั มอบหมายในทุก
เดือน
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
หัวหน้าสานักปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิ ต
มีคาสังมอบหมายงานให้
่
ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องปฏิบตั ริ าชการแทน
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีไ่ ด้รบั อยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รบั ความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อนั เป็ นช่อ งทางแห่งการ
ทุจริต
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริ ต
๒.๕.๑ ดาเนิ นการให้ มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการบริ หารราชการกิ จการบ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ”

-๕๖๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินทีค่ านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึน้ ภายในหน่ วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปั จจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิง่ ของต่างๆ
ทีเ่ อื้อให้เกิดการทุจริต ดังนัน้ วิธกี ารบริหารจัดการภายในองค์กรทีน่ าไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็ นสิง่ ทีย่ อมรับได้ของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีภ่ ายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสว่ นร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็ นสิง่ ที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็ นสิง่ สาคัญ ที่หน่ วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มคี ุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็ นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนัน้ เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้จดั ทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ” ทีก่ าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ขึน้ เพื่อเป็ นการพัฒนาวิธกี ารดาเนินงานภายในองค์กรทีจ่ ะนาไปสูก่ ารยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานให้สงู ขึน้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ิราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
๓.๒ เพือ่ ให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบตั ิ
๓.๓ เพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ คี วามโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ จัด ท าข้อ ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุ กส่ว นราชการระหว่างส่ว นราชการกับ ผู้บ ริห าร
ท้องถิน่ ที่มดี ชั นีในการประเมินการปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อ สัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ ริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบตั ิ
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-๕๗๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
๒.๕.๒ มี การให้ ค วามร่วมมื อ กับ หน่ วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ ได้ ด าเนิ นการตาม
อานาจหน้ าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรม “ให้ความร่วมมือกับหน่ วยตรวจสอบที่ได้ดาเนิ นการ
ตามอานาจหน้ าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลตาบลเทพสถิ ต”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลเทพสถิต ให้ความร่วมมือกับหน่ วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลเทพสถิต เนื่องจากเห็นความสาคัญของ
การตรวจสอบที่ จ ะเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของเทศบาล เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้ องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผดิ พลาดและลดความ
เสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด,
อาเภอ) แล้ว เทศบาลยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มเี จ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในทา
หน้าทีต่ รวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผูเ้ บิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าทีใ่ ห้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รบั ข้อทักท้วงให้หวั หน้าหน่ วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อ ทัก ท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้งข้อ ทักท้วง กรณี ท่ีช้ีแจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มเี หตุผลทีจ่ ะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่ าราชการจังหวัด ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๔๕ วัน นับ จากวัน ที่ได้รบั ทราบผลการวินิ จ ฉัย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
ในกรณีท่มี กี ารตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝ่ าย
นิตกิ ารและดาเนินการทางวินยั กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าทีด่ าเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ กรณีมเี รื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรทีป่ ฏิบตั ริ าชการตามอานาจ
หน้าทีโ่ ดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิราชการของเทศบาลตาบลเทพสถิต เพื่อความ
โปร่งใส และป้ องกันการทุจริต และผลการบริหารงานทีผ่ ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด

-๕๘๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ให้เป็ นมาตรการจัดการ กรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๓.๒ เพือ่ ความโปร่งใส และป้ องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ทุกสานัก/กอง/ฝ่ าย จัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการต่อผูบ้ ริหาร
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
- ทุ ก ส านัก /กอง ให้ค วามร่ว มมือ กับ หน่ ว ยตรวจสอบที่ได้ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่เพื่อ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลเทพสถิต
- ปฏิบตั ติ ามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง/ เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ เทศบาลตาบลเทพสถิต มีมาตรการจัดการ กรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
๑๐.๒ เทศบาลตาบลเทพสถิต มีความโปร่งใส และป้ องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี
โครงการที่ ๒
๑. ชื่ อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานตรวจสอบทัง้ ภาครัฐ
และองค์กรอิ สระ”
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่
ละประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่ วยงานกระทรวงมหาดไทย ทัง้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
ก ากับ ดู แ ลให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น กิจ การเป็ นไปตามกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครัด และมี
ประสิทธิภาพตามอานาจหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ในกฎหมาย

-๕๙กลไกองค์กรอิ สระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพื่อให้นักการเมืองท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่ วยงานทัง้ สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็ นองค์กรทีม่ หี น้าทีส่ าคัญ
ดังนัน้ เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ าที่ตรวจสอบองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิราชการของเทศบาลตาบลเทพสถิ ต จากหน่ วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ จากผูก้ ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับ การตรวจจากคณะท างานตรวจประเมิน มาตรฐานการปฏิ บัติร าชการประจ าปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เทศบาลต าบลเทพสถิต ให้ค วามร่วมมือ ในการตรวจสอบ ควบคุ ม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลเทพสถิต จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

-๖๐๒.๕.๓ ดาเนิ นการให้มีเจ้าหน้ าที่ ที่รบั ผิ ดชอบดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นที่ ปฏิ บตั ิ ราชการตามอานาจหน้ าที่ โดยมิ
ชอบ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แต่งตัง้ ผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลเทพสถิต มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนัน้ เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น การรับ เรื่อ งร้อ งเรีย นเป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตัง้ คณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจาเทศบาลตาบลเทพสถิต รวมถึงจัดทาคู่มอื ดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลเทพสถิตขึ้น
เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบได้
ถือปฏิบตั ใิ ห้เป็ นแนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ จัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๓.๒ เพื่อจัดให้มมี าตรการจัดการในกรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็ นไป
ตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีการมอบหมายแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ กาหนดผูร้ บั ผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทาคู่มอื ดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๖.๓ จัดประชุมให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
และด าเนิ น การแก้ไขปั ญ หาเรื่อ งร้อ งเรีย นที่ได้รบั จากช่ อ งทางการร้อ งเรียนต่างๆ ให้เป็ น ไปในทิศ ทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็ นธรรม
๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขัน้ ตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลเทพ
สถิตให้ผู้รบั บริการ ผู้มสี ่วนได้เสีย คู่สญ
ั ญา ประชาชนทัวไป
่ หน่ วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขัน้ ตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ

-๖๑๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตาบลเทพสถิต
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี มีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้ าที่ของเทศบาลตาบลเทพสถิ ต ว่าทุจริ ตและปฏิ บตั ิ ราชการตามอานาจหน้ าที่ โดยมิ
ชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสังคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้ า
ระวัง เพื่อสกัดกัน้ มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
กาหนดให้มกี ารบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้จดั ทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมบี ุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลตาบลเทพสถิต ว่าปฏิบตั ริ าชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ขึ้น ทัง้ นี้ เพื่อให้ประชาชนหรือ ผู้มสี ่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของข้าราชการ และเป็ น
การสร้างเครือ ข่ายภาคประชาชนในการช่ ว ยสอดส่อ งและเฝ้ าระวังมิให้เจ้าหน้ าที่กระท าการทุ จริต หรือ
ประพฤติมชิ อบนอกเหนืออานาจทีต่ นมีได้อกี ทางหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลเทพสถิต ยึดมัน่ ในคุ ณ ธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนัก ถึงความสาคัญ ของภัย ของการทุ จริต และ
ประพฤติมชิ อบ

-๖๒๓.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เป็ นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็ นธรรม
๔. เป้ าหมาย
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ ด าเนิ น การก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งเรีย นว่ ามีมูล และเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบหรือไม่
๖.๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี มเี จ้าหน้ าที่ทุจริต และปฏิบตั ิราชการตามอ านาจ
หน้าทีโ่ ดยมิชอบ
๖.๓ ก าหนดช่อ งทางการร้องเรียน แจ้ งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒ นาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็ นหลักประกันและสร้าง
ความมันใจแก่
่
ผใู้ ห้ขอ้ มูล ในการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่หน่วยงาน
๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน ๕ วัน
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าทีท่ ม่ี กี ารทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้ าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
โครงการที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : มาตรการ “โครงการรณรงค์ส่งเสริ มให้ผ้มู ีส่วนได้เสียและ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่เทศบาลที่เข้าข่าย
การทุจริ ต”

-๖๓๒. หลักการและเหตุผล
การบริห ารงานราชการปั จ จุ บัน ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในด้ า นต่ า งๆ เป็ น เรื่อ งที่ มี
ความส าคัญ ต่ อ ประชาชนผู้ท่ีไ ด้รบั ผลประโยชน์ ซึ่ง หน่ ว ยงานท้อ งถิ่น ถือ ว่ าเป็ นกลไกส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานให้มศี กั ยภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม และท้องถิ่นควรบริหารงานด้วยความโปร่งใส หากเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรนัน้ ๆ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ข้าข่ายการทุจริต อาทิเช่น การเรียกรับเงิน สิง่ ของหรือผลประโยชน์อ่นื ใด จากผูม้ ี
ส่วนได้เสีย เพือ่ แลกกับการปฏิบตั งิ านของตนเอง หรือการปฏิบตั /ิ ละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อเอือ้ ประโยชน์
แก่ตนเอง พวกพ้องหรือผู้อ่นื จะส่งผลเสียแก่องค์กรเป็ นอย่างมาก ทัง้ ในด้านการทางาน ด้านภาพลักษณ์
ขององค์กร ทีจ่ ะถูกจับตามองพฤติกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล จากคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ไม่
ว่าจะเป็ น ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย หรือแม้แต่ประชาชนในเขตพืน้ ทีเ่ อง ซึ่งในปั จจุบนั ช่องทางการเข้าถึงสื่อมีมาก
ขึน้ ช่องทางในการรับรูก้ เ็ พิม่ มากขึน้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารบ้านเมืองและสื่อต่างๆได้อย่าง
ทันเหตุการณ์
ดัง นั น้ เพื่อ เป็ น การป้ อ งกัน การทุ จ ริต และเข้า ถึงช่ อ งทางที่ใ ช้ในการรณรงค์ป้ อ งกัน การทุ จ ริต
เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้จดั ทา โครงการรณรงค์ส่งเสริ มให้ ผ้มู ี ส่วนได้ ส่วนเสี ยและประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ เทศบาลที่เข้าข่ายการทุจริ ต
ขึน้
๓. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในเขตเทศบาล มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพฤติกรรมการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลทีเ่ ข้าข่ายการทุจริต
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๑. จัดทาแผ่นพับ สือ่ รณรงค์ การป้ องกันการทุจริต เผยแพร่ ๒ ช่องทาง
๒. เว็ปไซต์
๓. แผ่นพับ
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๑. จัดทาสือ่ รณรงค์การป้ องกันการทุจริต
๒. จัดหาสถานที่ห รือ เว็ปไซต์ สาหรับสื่อให้เหมาะสม และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อ ย่าง
สะดวก
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

-๖๔๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลเทพสถิต ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เกิดช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลการรณรงค์ป้องกันการทุจริต ๑๐๐% ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกีย่ วกับการป้ องกันการทุจริต และเข้าถึงช่องทางทีใ่ ช้ในการรณรงค์ป้องกันการทุจริต
มิ ติที่ ๓ การส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่ วนร่วมตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ ราชการตามอ านาจหน้ าที่ ข ององค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นได้ ทุ ก
ขัน้ ตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศนู ย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : มาตรการ “โครงการจัดทาเว็ปไซต์ของเทศบาลตาบลเทพ
สถิ ต”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัตใิ ห้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลเทพสถิตจึงได้ให้
มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถรับรูส้ ทิ ธิ
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็ นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
๓.๒ เพื่อเพิม่ ช่องทางให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเทศบาลตาบล
เทพสถิต
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
เว็ปไซต์เทศบาล จานวน ๑ เว็ปไซต์

-๖๕๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
มีบ ริก ารอินเตอร์เน็ต ส าหรับ ให้บ ริการประชาชนทัวไปและมี
่
การจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและ
สรุปผลเสนอผูบ้ ริหาร
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เว็ปไซต์ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรม “การออกระเบียบจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลเทพสถิ ต”
๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติ
ไว้ว่าภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมีสว่ นร่วม สามารถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบเทศบาลตาบลเทพสถิต ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศเทศบาลตาบลเทพสถิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรอง
สาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลตาบลเทพสถิตขึน้
๒. เพื่อให้บริการข้อ มูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามระเบียบนี้
๓. เพือ่ อานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลข่าวสารทีล่ งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๓.๒ ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

-๖๖๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น
๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๔. เป้ าหมาย
๑. จัดเตรียมสถานทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ จานวน ๑ แห่ง
๒. ระเบียบเทศบาลตาบลเทพสถิตว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑ ชุด
๓. ประกาศเทศบาลต าบลเทพสถิต เรื่อ งค่ าธรรมเนียมการท าสาเนาและการับรองสาเนาข้อ มูล
ข่าวสารของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลตาบลเทพสถิต จานวน ๑ ฉบับ
๔. แบบคาร้องขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร จานวน ๑ ฉบับ
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
ภายในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีการดาเนิ นงานโครงการ
๖.๑ จัดทาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
๖.๒ เมื่ออนุมตั แิ ล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
๖.๓ จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้ว ยข้อ มูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อ ผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
๖.๔ จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
๖.๕ จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร เสนอต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตูเ้ อกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
๗. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑. มีการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตาบลเทพสถิต ณ เทศบาลตาบลเทพสถิต
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารทีค่ รบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
๓. มีประชาชนขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารทางราชการ
โครงการที่ที่ ๓
๑. ชื่ อ โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการ : กิ จ กรรม “อบรมให้ ค วามรู้ให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาลและ
ประชาชนทัวไปเรื
่
่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”

-๖๗๒. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กาหนดหน้าทีใ่ ห้หน่วยงานของรัฐ ต้อง
ปฏิบัติอ ยู่ห ลายประการ เช่ น หน้ าที่ดาเนิ นการเพื่อ เปิ ดเผยข้อ มูล ข่าวสารแก่ป ระชาชนตามที่กฎหมาย
กาหนดในการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทีข่ อเป็ นการเฉพาะราย หน้าทีต่ ้องแจ้งให้ผขู้ อข้อมูลข่าวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลที่หน่วยงานมีคาสังมิ
่ ให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าทีท่ จ่ี ะไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุค คล โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย นามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบ ราคา รวมทัง้ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทัง้
การนาเรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ นเครื่องมือใน
การ ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง
การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานต่างๆ ของรัฐได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัตไิ ว้ และเพื่อ ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
เกีย่ วกับการดาเนินการต่างๆของรัฐ เพือ่ ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความเป็ นจริง รวมทัง้ มีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ อัน
จะเป็ นการส่งเสริมให้มรี ฐั บาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ ของ
ประชาชนมากยิง่ ขึน้
ดังนั น้ เพื่อ ให้พ นัก งานส่ว น พนัก งานจ้างเทศบาลต าบลเทพสถิต มีค วามรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบตั งิ าน เป็ นไปตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อย่างถูกต้องและประชาชนใน
เทศบาล ได้รู้ถึงสิท ธิของตน เทศบาลต าบลเทพสถิต จึงได้จดั ท า“โครงการให้ ค วามรู้แ ก่ พ นั ก งาน
เทศบาลและประชาชนทัวไป
่ เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ประจาปี ๒๕๖๐”
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลเทพสถิต และประชาชนทัวไป
่ มีความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒.๒ เพื่อให้พ นักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลเทพสถิต สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนทัวไปในเขตเทศบาล
่
ได้รถู้ งึ สิทธิของตน ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓. กลุ่มเป้ าหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลเทพสถิตและประชาชนทัวไปในเขตเทศบาล
่
๔. วิ ธีการดาเนิ นการ
จัดอบรมให้ความรูด้ ว้ ยวิธกี ารบรรยาย

-๖๘๕. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕
๖. สถานที่จดั กิ จกรรมฝึ กอบรม
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๗. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๙.๑ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเทศบาลตาบลเทพสถิต และประชาชนทัวไปในเทศบาล
่
มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับ พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๙.๒ พนัก งานเทศบาล และพนัก งานจ้างเทศบาลต าบลเทพสถิต สามารถปฏิบัติห น้ าที่ต าม
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง
๙.๓ ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รถู้ งึ สิทธิของตน ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ
การเงิ น การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิ ธีการที่ กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นต้ องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
โครงการที่ ๑
๑. ชื่ อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ านการเงิ น การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลตาบลเทพสถิ ต และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิ นการคลัง”
๒. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปั จจุบนั ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิน่ ในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่ นต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ น
การป้ องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในการปฏิบัตงิ านให้ประชาชนได้รบั รู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบตั งิ าน
ของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิ อบใน

-๖๙ภาครัฐให้มคี วามเข้มแข็งเพื่อให้มรี ะบบ และกลไกในการป้ องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบในภาครัฐ
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรบั จ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการชาระภาษีทอ้ งถิน่ และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงิน การคลัง ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ข องเทศบาลต าบลเทพสถิต และปิ ด ประกาศข้อ มูล ดังกล่ า วที่บ อร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ประชาชนได้รบั รู้ข้อ มูล ข่า วสารที่ส าคัญ ของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ต รวจ สอบการ
บริห ารงานของเทศบาลต าบลเทพสถิต ท าให้ล ดการทุ จริต และประพฤติมิช อบ มีค วามโปร่งใสในการ
ปฏิบตั งิ าน
๓.๑. มีการปิ ดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ราชการที่เป็ นประโยชน์ กบั
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ ๑
๑. ชื่ อ โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : โครงการจัด ท าวารสารประชาสัมพันธ์การด าเนิ นงานของ
องค์กร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปั จจุบัน ความเจริญ ก้าวหน้ าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้ าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทีท่ นั สมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้
ในการดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิง่ ขึ้ น โดยเฉพาะการสรุป
เพื่อ ให้ค วามรู้ค วามเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ หรือ ช่วงระยะเวลาอัน จากัดนัน้ เป็ นเรื่อ งที่ต้องปู
พืน้ ฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กบั กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สามารถ

-๗๐มองเห็นภาพหรือ เห็นความเกี่ยวโยงกัน ของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชดั เจนถู กต้อ ง ฉะนัน้ การสร้าง
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ประชาชนต้ อ งการให้ ป ระชาชนเข้าถึง และมีส่ว นร่ว มรับ รู้ใ นภารกิจ ของเทศบาล จึง
จาเป็ นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นนั ้ ๆ การใช้สอ่ื เทคนิคและวิธีการเป็ นอย่างไร
บ้าง ในแต่ละขัน้ ตอนที่ต่างกันเป็ นสิง่ สาคัญ ทัง้ นี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุ น ซึ่ง
จะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุตธิ รรม
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของเทศบาลตาบลเทพสถิต ให้ประชาชนได้รบั ทราบ
๒. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบตั ิงานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส
๓. เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๔. เพือ่ ให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตน
๕. เพือ่ นาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็ นทีท่ ราบกันอย่างแพร่หลาย
๖. เพือ่ ความสัมพันธ์ทด่ี แี ละเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาลและประชาชน
๔. เป้ าหมาย
จัดทาวารสาร แผ่นพับ ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ เสนออนุมตั โิ ครงการ
๖.๒ มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
๖.๓ ผลิตสือ่
๖.๔ ติดตามและประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ใช้แ บบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนิ นงานของเทศบาลต าบลเทพสถิต ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ เป็ นตัวชีว้ ดั โดยกาหนดตัวชีว้ ดั ดังนี้
- ประชาชนได้รบั ทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารใน
การประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

-๗๑๓.๒ การรับฟังความคิ ดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๓.๒.๑ มี กระบวนการรับฟั งความคิ ดเห็นของประชาชน ในการด าเนิ นกิ จการตามอ านาจ
หน้ าที่ ข ององค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะการด าเนิ นกิ จการที่ จะมี ผลกระทบต่ อ ความ
เป็ นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่ น
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : โครงการ “จัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ น (แผนพัฒนาสี่ปี/
แผนยุทธศาสตร์)
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลเทพสถิต มีหน้าทีใ่ นการพัฒนาตาบลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม
มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นเครื่องมือนาสู่การปฏิบตั แิ ละ
เป็ นกรอบในการทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม โดยอาศัยอานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อ ๗ (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ จัดประชุมประชาคมท้องถิน่ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อ จ้างแนวทางการพัฒ นาท้อ งถิ่น รับ ทราบปั ญ หา ความต้อ งการ ประเด็น การพัฒ นาและประเด็น ที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อ นามา
กาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่ วยงานต่างๆ
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บา้ นหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิน่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม หมู่บ้าน ชุมชน ให้มากที่สุด อีกทัง้ เป็ นการเสริมสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล โดยแผนพัฒนาชุมชนได้
สนองตอบปั ญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็ นการลดขัน้ ตอนกระบวนการและความ
ซ้ า ซ้ อ นในการจัด ท าแผนของเทศบาล ที่อ าจเชิญ คณะกรรมการ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งในการจัด ท า
แผนพัฒนาเทศบาลมาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิน่ ในการจัดทาแผนชุมชน พร้อมกันทีเดียว และเพื่อให้
เป็ นไปตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือ ด่วนทีส่ ุด ทีม่ ท ๐๘๑๐.๒/๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้จดั ทา “โครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ น (แผนพัฒนา
สี่ปี/แผนยุทธศาสตร์) ขึน้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ รับทราบ ความต้องการ สภาพปั ญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นความ
คิด เห็น จากหลายฝ่ าย ล าดับ ความส าคัญ และน าข้อ สรุป ประกอบการจัดท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สี่ปี ของ
เทศบาลตาบลเทพสถิต

-๗๒๒. เพือ่ ให้เทศบาลตาบลเทพสถิตนาแผนพัฒนาชุมชน ทีส่ อดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลเทพสถิต นาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ท่มี ี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็ นกรอบในการบริหารงานของเทศบาลตาบลเทพสถิต ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
๓. เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ นั ้ ตอน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
๔. เป้ าหมาย
๑. คณะผูบ้ ริหารเทศบาลตาบลเทพสถิต
๒. ผูน้ าชุมชน (ผูใ้ หญ่บา้ น,ประธานชุมชน ,กรรมการชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล)
๓. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
๔. ผูแ้ ทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพืน้ ที่
๕. เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่
๕. ระยะเวลาการดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ –พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. วิ ธีการดาเนิ นการ
๑. จัดทาหนังสือแจ้งกลุ่มเป้ าหมาย
๒. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากผูใ้ หญ่บา้ น ประธานชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ
๓. ประชุมประชาคม เพือ่ นาปั ญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บา้ นจัดลาดับ
ความสาคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี
๔. ประเมินผลโครงการ
๗. งบประมาณ
เป็ นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๘. สถานที่ดาเนิ นการ
ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเทพสถิต
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๑. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปั ญ หาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทัง้ แลกเปลี่ยน
ความ
คิด เห็น จากหลายฝ่ าย ล าดับ ความส าคัญ และน าข้อ สรุป ประกอบการจัดท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สี่ปี ของ
เทศบาลตาบลเทพสถิต

-๗๓๒. เทศบาลตาบลเทพสถิต สามารถนาแผนพัฒนาชุมชน ทีส่ อดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลเทพสถิต นาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ท่มี ี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็ นกรอบในการบริหารงานของเทศบาลตาบลเทพสถิต ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
๓. สามารถส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ นั ้ ตอน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
๑๑. การติ ดตามและประเมิ นผล
๑. จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วนประชาคมตาบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐
๒. แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผล
โครงการที่ ๒
๑. ชื่ อ โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการ : กิ จ กรรม “การด าเนิ นงานศู น ย์รบั เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ข อง
เทศบาลตาบลเทพสถิ ต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต เป็ นหน่วยงานภาครัฐทีเ่ น้นการให้บริการประชาชน และมีเป้ าหมายให้มกี าร
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ทีอ่ ยู่ในอานาจหน้าทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รบั บริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้รบั การบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็ นสาคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป็ นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงมีการจัดตัง้ ศูนย์รบั เรื่อ งราวร้อ งทุกข์
เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้อ งเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนต่างๆ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อ รับ ทราบปั ญ หาความเดือ ดร้อ นของประชาชนในพื้น ที่ และจะได้แ ก้ไขปั ญ หาได้อ ย่ าง
ถูกต้องหรือนามาเป็ นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปั ญหาต่อไป
๓.๒ เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ประชาชนทีม่ าติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลเทพสถิต
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุลากรของเทศบาลตาบลเทพสถิตกับประชาชนใน
พืน้ ที่
๔. เป้ าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ท่ไี ด้รบั ความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบตั ริ าชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด สร้างความเชื่อมันไว้
่ วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รบั บริการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่มคี วามหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปั ญ หาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได้

-๗๔๕. วิ ธีดาเนิ นการ
๕.๑ จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๕.๓ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสังการเจ้
่
าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปั ญ หาตามความ
จาเป็ นและเร่งด่วน
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบตั งิ านให้ผรู้ อ้ งทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๖.๑ สานักงานเทศบาลตาบลเทพสถิต
๖.๒ ทางโทรศัพ ท์ห มายเลข ๐๔๔-๘๕๗๐๒๐,๐๔๔-๘๕๕๒๕๒ ทางโทรสารหมายเลข๐๔๔๘๕๗๐๒๐
๖.๓ ทางไปรษณีย์ สานักงานเทศบาลตาบลเทพสถิต หมู่ท่ี ๒ ถนนสุรนารายณ์ ตาบลเทพสถิต
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
๖.๔ Facebook เทศบาลตาบลเทพสถิต
๗. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๙. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๙.๑ มีสถิตจิ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๙.๒ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องทีป่ ระชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๙.๓ แจ้งผลการดาเนินการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่ นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : โครงการ”เทศบาลพบประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต เป็ นหน่วยงานภาครัฐทีเ่ น้นการให้บริการประชาชน และมีเป้ าหมายให้มกี าร
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ทีอ่ ยู่ในอานาจหน้าทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รบั บริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้รบั การบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็ นสาคัญ

-๗๕ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป็ นการให้บริการในเชิง
รุก จึงได้จดั ท าโครงการเทศบาลต าบลเทพสถิต เคลื่อ นที่ เพื่อ สารวจความต้อ งการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลตาบลเทพสถิตดาเนินการให้ บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจาเป็ นต้องคิดว่าบริการก็ให้คดิ ในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทัวถึ
่ งให้ความสะดวกสะบาต่อประชาชนนอกเวลา
ราชการโดยไม่ ต้อ งเดินทางมารับบริก าร ณ เทศบาลต าบลเทพสถิต ซึ่งอาจเสียค่ าใช้จ่ายหรือ เสีย เวลา
เพิม่ ขึน้
๓.๒ เพื่อ รับ ทราบปั ญ หาความเดือ ดร้อ นของประชาชนในพื้น ที่ และจะได้แก้ไขปั ญ หาได้อ ย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็ นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปั ญหาต่อไป
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลตาบลเทพสถิตกับประชาชนใน
พืน้ ที่
๔. เป้ าหมาย/ผลลัพธ์
จัดเทศบาลเคลื่อนที่ปีละ ๒ ครัง้ นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาลตาบลเทพสถิต
ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในพืน้ ทีท่ งั ้ หมด ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเข้า
ร่วมประชุมกับประชาชน และร่วมประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
กาหนดให้ออกเคลื่อนทีร่ ่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๑. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผูบ้ ริหารพิจารณาอนุมตั ิ
๒. จัดหางบประมาณเพือ่ สนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่จี ะนาไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิตทัง้ หมด
๔. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๑. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผูบ้ ริหารพิจารณาอนุมตั ิ
๒. จัดหางบประมาณเพือ่ สนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ าย
๔. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
๕. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

-๗๖๗. นากิจกรรมงานในหน้าทีอ่ อกบริการประชาชน
๘. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
กาหนดออกให้เทศบาลต าบลเทพสถิต เคลื่อ นที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒ นา
ชุมชน
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ใช้งบประมาณเทศบาลตาบลเทพสถิต ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีสถิตจิ านวนประชาชนร้อยละ ๙๐ จากจานวนประชาชนทีม่ ารับบริการทุกชุมชนทีอ่ ยู่ในเขต
เทศบาลต าบลเทพสถิต ซึ่งได้เข้าร่ว มโครงการฯ ได้รบั บริก ารที่ส ะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อ มทัง้ ได้
รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตาบลเทพสถิตอย่างทัวถึ
่ ง
๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลเทพสถิตมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลเทพสถิตร่วมรับฟั ง ทัง้ ในเรื่องการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเทพสถิตและ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
๑๐.๓ ประชาชนมีทศั นคติท่ีดีต่อ เทศบาล การติดต่อ ประสานงานระหว่างเทศบาลกับประชาชน
เป็ นไปด้วยดี
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รบั เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โครงการที่ ๑
๑. ชื่ อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งให้ ผ้รู ้องเรียน/
ร้องทุกข์รบั ทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีใ่ นการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็ นสิง่ สาคัญเพราะการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ทุ ก ครัง้ จะต้อ งมีก ารตรวจสอบ กลัน่ กรองการใช้อ านาจ โดยการเปิ ด โอกาสให้ทุ ก ภาคส่ว นได้รบั ทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายทีถ่ ูกต้อง และต้องเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย เมื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผูร้ อ้ งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดลดปั ญหาทุจริต
๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่ วยตรวจสอบ
มาปฏิบตั ิ

-๗๗๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้อ งได้รบั ทราบขัน้ ตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
๔. เป้ าหมายการดาเนิ นการ
ผูร้ อ้ งเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีการดาเนิ นการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผูร้ อ้ งโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๘. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๙. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
๑๐.๒ ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั งิ านด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
๓.๓ การส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
๓.๓.๑ ดาเนิ นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลเทพสถิ ต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ ๗ - ข้อ ๑๒ กาหนดให้มอี งค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในรูปของคณะกรรมการ
ดังนัน้ เพื่อให้เทศบาลตาบลเทพสถิต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบองค์การบริห าร
ส่วนตาบล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
เทพสถิต
-๗๘-

๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตาบลเทพสถิต และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มสี ่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลตาบลเทพสถิต และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพือ่ คัดเลือกผูแ้ ทนประชาคม
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลเทพสถิต มีคณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : โครงการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การคณะกรรมการชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นกฎหมายทีค่ ่อนข้าง
ใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้ร ับทราบถึงความสาคัญของการกระจาย
อานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้จดั ทาโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่บา้ นและประชาคมตาบลประจาปี ขน้ึ เพื่อให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิน่ ตนเอง

-๗๙-

๓. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั ประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรับ
ฟั งความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิน่ และรายงานการดาเนินงานประจาปี งบประมาณอีกทาง
หนึ่งด้วยและเพือ่ ให้ชุมชนต่าง ๆ มีตวั แทนชุมชนคอยติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ กับ เทศบาล
๔. เป้ าหมาย
จัด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ น าชุ ม ชนทั ้ง ๗ ชุ ม ชน ประจ าทุ ก เดื อ น เช่ น ประธานชุ ม ชน
คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทัวไป
่
๕. วิ ธีดาเนิ นการ
๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
๕.๒ แต่งตัง้ คณะทางาน
๕.๓ วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
๕.๔ เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมตั งิ บประมาณจากเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕.๕ ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ทีก่ าหนด
๖. ระยะเวลาการดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๗. งบประมาณ
เป็ นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลเทพสถิต
๙. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีก รรมการประสานงานกับ เทศบาลทุ ก ชุ ม ชน ผู้เ ข้าร่ ว มประชุ ม ประชาคมสามารถเข้า ใจการ
บริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและเป็ นการสร้างทัศนคติท่ดี ี
ระหว่างประชาชนและหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ มีผู้นาชุมชนทุกชุมชนที่สามารถเป็ นตัวแทน
ของชุมชนมาติดต่อประสานงานกับทางเทศบาลได้ การติดต่อประสานงานระหว่างเทศบาลกับชุมชนเป็ นไป
ด้วยดี
โครงการที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรม การส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒ นาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อ มุ่งเน้ นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒ นา
ท้องถิน่ เป็ นสาคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึง่ ถือว่าเป็ นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชน
-๘๐-

ขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็ นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมคิ ุม้ กัน ป้ องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้า
ไปทาให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดัง้ เดิม และวิง่ ตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รบั การเรียนรู้ รู้จกั
ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปั ญหาใน
อนาคตได้ และการประสานกับหน่ วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็ นพลังสาคัญในการแก้ไข
ปั ญหาทีต่ อบมนองความต้องการของชุมชน ในปั จจุบนั และป้ องกันปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
๓. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้คนในชุมชนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้ าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปั ญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กาหนดกิจกรรมทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชนได้คดิ เป็ นและกล้าทีจ่ ะตัดสินใจด้วยตนเองได้
๔. เป้ าหมาย
ทุกหมู่บา้ นในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. วิ ธีดาเนิ นการ
๕.๑ ประชุมผูบ้ ริหาร กานันผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ วางแผนการดาเนินงาน
๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บา้ น
๕.๓ ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บา้ นตามกาหนดการ
๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๖. ระยะเวลาการดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๗. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๙. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทัง้ ทุนบุคคลและทุนสังคมที่มอี ยู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รบั ผลประโยชน์ ร่วมกันอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติทด่ี ี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทัง้ ปลูกฝั งทัศนคติ ค่านิยม
ทีด่ ใี ห้กบั ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพือ่ พัฒนาชุมชนท้องถิน่ ของตนเองได้

-๘๑มิ ติที่ ๔ การเสริ มสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น
๔.๑ มี ก ารจัด วางระบบและรายงานการควบคุม ภายใน ตามที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิ นกาหนด
๔.๑.๑ มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผ้กู ากับดูแล
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลเทพ
สถิต เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัง้ ยังช่วยป้ องกันหรือลดความเสีย่ งจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนัน้ ยังถือ เป็ นส่วนประกอบสาคัญ ที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็ นขัน้ ตอนที่ถู กต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บ ริห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็ น ส่ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริห าร เพื่อ ให้ส ามารถบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข องการด าเนิ น งานอีก ทัง้ ยังเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั งิ าน ซึ่งเป็ นแนวทางการตรวจสอบภายในทีช่ ดั เจน ดังนัน้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบตั งิ านของ
เทศบาลตาบลเทพสถิต เป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๓.๓ เพื่อ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่ วยรับตรวจว่าเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสัง่ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายทีก่ าหนด
๓.๔ เพือ่ ตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๓.๕ เพือ่ เป็ นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สนิ ต่างๆ ของส่วนราชการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
พนักงานเทศบาลทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีการดาเนิ นการ
๖.๑ จัดทาแผนปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน

-๘๒๖.๒ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและเชื่อ ถือ ได้ข องข้อ มูล และตัว เลขต่างๆ ด้ว ยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทัวไป
่ ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุ มภายในและความส าคัญ ของเรื่อ งที่ต รวจสอบ รวมทัง้ วิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบตั งิ านของหน่วยรับตรวจ
๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ย วกับ การบริ ห ารงบประมาณ การเงิน การพัส ดุ และทรัพ ย์ส ิน
รวมทัง้ การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อ บังคับ ค าสัง่ และมติค ณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สนิ และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังที
่ ่ทางราชการ
กาหนด เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าสามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีต่ รงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาการดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
์
มากขึน้
๑๐.๒ ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ทีม่ อี ยู่อย่างคุม้ ค่า ประหยัด
โครงการที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ กาหนดให้หน่ วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดู แ ลและคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น อย่ า งน้ อ ยปี ละหนึ่ ง ครัง้ ภายในเก้ า สิบ วัน นั บ จากวัน สิ้น
ปี งบประมาณ
ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบตั ถิ ูกต้องและเป็ นไปตามทีร่ ะเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลเทพสถิ ต จึงได้มี
การจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดเป็ นประจาทุกปี
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลเทพสถิต

-๘๓๒. เพื่อ สรุป รายงานผลการประเมิน ผลการควบคุ ม ภายในให้น ายกทราบตามแบบที่ระเบีย บฯ
กาหนด
๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๒. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๓. ผูบ้ ริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน ระดับ หน่ ว ยงานย่ อ ย ดาเนิ น การ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุ มภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับ องค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อ มจัดส่ง
รายงานให้ผกู้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๗. ระยะเวลาการดาเนิ นการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้ องกันและลดความเสีย่ งต่อการปฏิบตั งิ าน
๓. เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
๔.๑.๒ มีการติ ด ตามประเมิ นระบบควบคุมภายใน โดยดาเนิ นการให้ มีการจัดทาแผนการ
ปรับปรุงหรือบริ หารความเสี่ยง และรายงานผลการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผ้กู ากับดูแล
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรมติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายใน

-๘๔๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกทีส่ าคัญและเป็ นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็ นในภาครัฐ หรือเอกชนทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสีย่ งของหน่ วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซ่งึ จะทาให้ปฏิบตั งิ านและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ในอดีต ที่ ผ่ า นมาการบริห ารงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ได้ มีก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็ นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสัง่
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญ ชีและการ
ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทท่ี างราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่ ว ยงานได้ ระบบการควบคุ มภายในที่ดี ควรเป็ น ระบบการควบคุ มที่ค รอบคลุ มงานทุ ก ด้านและ
สามารถสะท้อ นภาพให้เห็น เป็ น องค์รวมของหน่ ว ยงานนัน้ ๆ ว่ามีก ารด าเนิ น งานที่มีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผ ลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ค รอบคลุ มทุกระบบงาน อาจเป็ น
ช่องทางรัวไหลท
่
าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนิ นงานไม่สมั ฤทธิผล
์ ทัง้ นี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกาหนดหน้าทีแ่ ละมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบตั งิ านทัง้
กระบวนการให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เพี ย งคนเดี ย ว การควบคุ ม สอบทานและการตรวจสอบยัง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสีย่ งการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ทีก่ าหนดขึน้ และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลต าบลเทพสถิต พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อ ให้อ งค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่ วยงานจึงได้กาหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลเทพสถิตขึน้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไป
อย่างประหยัดและคุม้ ค่า โดยลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีซ่ ้าซ้อนหรือไม่จาเป็ น ลดความเสีย่ งหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ทีอ่ าจมีขน้ึ
๓.๒ เพื่อให้มขี อ้ มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถื อได้ สร้างความมันใจแก่
่
ผูบ้ ริหารในการตัดสินใจเกีย่ วกับการบริหารและการปฏิบตั งิ าน และบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎหมาย เงือ่ นไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๔. เป้ าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลเทพสถิต เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่ ว ยงาน อีก ทัง้ ยังเป็ น การควบคุ ม หรือ ลดความเสี่ย งของหน่ ว ยงานให้อ ยู่ในระดับ ที่
ยอมรับได้ ซึง่ จะทาให้การปฏิบตั งิ านและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. วิ ธีดาเนิ นการ
๕.๑ แต่งตัง้ คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖

-๘๕๕.๒ ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเทพสถิต
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพือ่ สรุปข้อมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และผูบ้ ริหารทราบ
๖. สถานที่/ระยะเวลาดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต ระยะเวลา ๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๗. หน่ วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๑. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ทว่ี างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุม้ ค่า
๓. มีข้อ มู ล และรายงานทางการเงิน ที่ถู ก ต้อ ง ครบถ้ ว นและเชื่อ ถือ ได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
๔. การปฏิบตั ใิ นหน่ วยงานเป็ นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้
๕. เป็ นเครื่องมือช่วยผูบ้ ริหารในการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านดีอย่างดียงิ่
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ทีเ่ สร็จตามกาหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดาเนินการแก้ไข
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)
๔.๓ การส่งเสริ มบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่ น
๔.๓.๑ ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพสมาชิ กสภาท้องถิ่ นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพสมาชิ กสภาท้องถิ่ น

-๘๖๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญ ยิง่ ต่อการพัฒ นาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูข้ องสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะ
รับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็ นเรื่องทีส่ าคัญอย่างยิง่ ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็ น
สิง่ สาคัญประการหนึ่งทีเ่ ทศบาลตาบลเทพสถิตได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิน่ มีความรูแ้ ละทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิน่ มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับท้องถิน่ ด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรูไ้ ปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนัน้ เทศบาลตาบลเทพสถิต จึงได้มกี ารจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานอยู่เสมอ เพื่อ เป็ น การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒ นาองค์กร พัฒ นา
ท้องถิน่ ให้ทอ้ งถิน่ มีความเจริญก้าวหน้า
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ก ารทางานให้กบั สมาชิกสภาท้องถิน่ ให้มคี วามเข้าใจใน
การทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
๓.๒ เพื่อ ให้ส มาชิก สภาท้อ งถิ่น ได้มีค วามรู้ค วามเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถู ก ต้อ ง เป็ นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
๓.๓ เพือ่ ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้เพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิน่ ได้อย่างถูกต้อง
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเทพสถิต จานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
ทัง้ ในเทศบาลตาบลเทพสถิต และหน่วยงานทีจ่ ดั ฝึกอบรม
๖. วิ ธีการดาเนิ นการ
๖.๑ ฝ่ ายบริห ารงานบุ ค คลตรวจสอบหลัก สู ต รการฝึ ก อบรมทัง้ ภายในเทศบาลและหน่ ว ยงาน
ภายนอก เพือ่ เป็ นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิน่ เข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิน่ เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึ กอบรมเองโดยสานัก/กอง
งานทีร่ บั ผิดชอบ
๖.๓ แจ้ง ให้ ส มาชิก สภาท้ อ งถิ่น ผู้ผ่ า นการฝึ ก อบรมจัด ท ารายงานสรุ ป ผลการฝึ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศบาลตาบลเทพสถิต
๖.๔ ฝ่ ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิน่ และรายงาน
เสนอนายกเทศบาลตาบลเทพสถิตทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

-๘๗๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิน่ มีความรูค้ วามเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้รบั การเรียนรูแ้ ละประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
๑๐.๓ การปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาท้องถิน่ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๑๑. ตัวชี้วดั
จานวนสมาชิกสภาท้องถิน่ ของเทศบาลตาบลเทพสถิตจานวน ๑๒ ราย ได้รบั การฝึกอบรม
๔.๓.๒ ส่ งเสริ มสมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ นให้ มี บทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ าย
บริ หารตามกระบวนการ และวิ ธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด
ตัวอย่างที่ ๑
๑. ชื่ อ โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรมการมี ส่วนร่วมในการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กสภา
เทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริม และการพัฒ นาความเข้ม แข็ง ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เกี่ย วข้อ งกับ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ ายโดยเฉพาะอย่างยิง่ บุค ลากรท้องถิ่ น อันได้แก่ ฝ่ ายบริหารและฝ่ ายสภาของ
องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นที่มาจากการเลือกตัง้ ฝ่ ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น บุค ลากร
เหล่านี้มบี ทบาทและต้องทาหน้าทีข่ องตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่ว มโดยให้มีก ระบวนการสอดคล้อ งกับ การปกครองระบอบประชาธิป ไตย ให้มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปั ญหาภายในชุมชนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อานาจระหว่างฝ่ ายสภากับฝ่ ายบริหาร และทีส่ าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเทศบาล
เทศบาลตาบลเทพสถิต เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิน่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบตั งิ าน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาท้องถิน่ ในเรื่องต่างๆ
เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบตั ิหน้า ที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ทางาน
๓.๒ เพือ่ เป็ นการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร

-๘๘๓.๓ เพือ่ เป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. เป้ าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเทพสถิต จานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนิ นงาน
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นงาน
๖.๑ แต่งตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลเป็ นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบตั งิ านในเรื่องต่างๆ
๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เข้าร่วมปฏิบตั หิ น้าทีน่ าข้อมูลแจ้งในทีป่ ระชุมสภาเทศบาล
เพือ่ ทาการปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านในส่วนทีป่ ระชาชนได้รบั ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลตาบลเทพสถิต เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติทด่ี ี
๔.๔ เสริ ม พลัง การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (Community) และบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริ ต
๔.๔.๑ ส่งเสริ มให้มีการดาเนิ นการเฝ้ าระวังการทุจริ ต
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : มาตรการเฝ้ าระวังการคอร์รปั ชันโดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์ร ัป ชัน หมายถึง การใช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ส าธารณะเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตัว หรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีหน้าทีร่ กั ษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายกระทาการเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตัวหรือพวกพ้อง ก็ถอื
ว่ามีการกระทาคอร์รปั ชันการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยหลัก เกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ นี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทา
ให้ประชาชนเกิดความมันใจศรั
่
ทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

-๘๙๓. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้ าระวังการคอร์รปั ชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการคอร์รปั ชัน
๖.๒ เชิญ คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็ นคณะกรรมการเฝ้ าระวังการคอร์รปั ชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รปั ชัน และสามารถตรวจสอบการ
คอร์รปั ชันได้
๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็ นหน่วยเฝ้ าระวังการคอร์รปั ชัน
ในตาบล
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริ ต
โครงการที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ : กิ จกรรมการติ ดป้ ายประชาสัมพันธ์กรณี พบเห็นการทุจริ ต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปั ญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่ วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็ นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปั ญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็ น เครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้ าระวัง ป้ องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันและมีสว่ นร่วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการป้ องกันการทุจริต

-๙๐๓.๒ เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปั ญหาการทุจริต
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. พื้นที่ดาเนิ นการ
เขตเทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. วิ ธีดาเนิ นการ
๖.๑ ขออนุมตั จิ ดั ทาป้ ายประชาสัมพันธ์
๖.๒ ปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
๖.๓ จัดเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๖.๕ เสนอผูบ้ ริหารพิจารณาสังการ
่
๖.๖ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องทีไ่ ด้รบั การร้องเรียน
๗. ระยะเวลาดาเนิ นการ
๕ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๘. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลเทพสถิต
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ จานวนเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
๑๐.๒ นาเรื่องทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

