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การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา์มีวัตถุประสงคเพ์ื่อต์้องการ์บ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มี อยู่ในองคกร์์โดยการประเมินโอกาสของการทุจ ริตที่ อาจเกิดขึ้น์์ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต์์์เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น์์์พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริต ใน
ระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอานาจลงสู่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น์์แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมี
วัตถุประสงคสาคัญเพื่อให้การบริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น์์แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา์์จาแนกเป็น์5์ประเภท์ดังนี้
1) สภาพหรือปัญหาทีเ่ ก์ิดจากตัวบุคคล
2) สภาพการทุจร์ติ อ์ันเกิดจากช์อ่ งว์่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
3) สภาพหรือลักษณะป์ญ
ั หาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู์้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจร์ิยธรรม
4) สภาพหรือลักษณะป์ญ
ั หาที่เก์ิดจากการขาดประชาส์มั พันธให้ประชาชนทราบ
5) สภาพหรือลักษณะป์ญ
ั หาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต์า่ งๆ
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา สามารถสรุปเปนประเดนได้ ดังนี้
1) โอกาส แม์ว้ ์่าในปัจจุบ์ันม์หี น์ว่ ยงานและกฎหมายที่เก์ี่ยวของก์บั การป์้องก์นั และปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า์ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต์ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง์
กฎหมาย์กฎระเบียบไม่รัดกุม์และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่ม์ุ่งเน้นเรือ์่ งของวัตถุนยิ ม์สังคมทุนนิยม์ทาให์้คนในปัจจุบนั
มุ่งเน้นที่การสร์า้ งความร่ารวย์์ด์ว้ ยเหตุน์ี้จึงเป์น็ แรงจูงใจให์้เจ้าหน์า้ ที่ม์ีแนวโน์ม้ ที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข์ึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในป์จั จุบ์ันมีรูปแบบทีซ่ ับซ์้อนขึ้น์โดยเฉพาะ์การ
ทุจริตในเช์ิงนโยบายทีท่ าให์้การทุจริตกลายเป์น็ ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน์ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร์ง่ ใสทีม่ ีประสิทธ์ภิ าพ์ด์ังนัน้ จึงเป์น็ การยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบ์คุ คลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีก ารดาเนินงานของภาครัฐ์ได์้แก่์การจัดซื้อ -จัดจ์า้ ง์เป์น็ เรื่องของการผูกขาด์
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ์
รูปแบบของการผูกขาด์ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดร้ ับคา่ ตอบแทนที่ไมเ่ หมาะสม รายได์ไ้ ม์เ่ พ์ียงพอต์่อรายจ่าย์ความยากจนถ์อื เป์็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้์
ข้าราชการมี พฤติก รรมการทุจ ริต์เพราะความต้องการที่จะมีส ภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น์ท าให้เ จ้าหน้าที่ ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม์“รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
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6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ์ความซื่อส์ัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้ร์ับการเน้นเป์น็
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน์แต่ในปัจจุบัน์พบว่า์คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง์
และความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น์มองแต่ประโยชนส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชนส่วนรวม
7) มคี ่านิยมที่ผิด ปัจจุบ์ันค์า่ นิยมของส์ังคมได์เ้ ปล์ี่ยนจากยกย์อ่ งคนดี์คนที่ม์ีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน์คนที่เป็นเศรษฐี์มหาเศรษฐี์คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง์ด้วยเหตุนี้์ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
วาการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่ องปกติธรรมดา์เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ์เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด์ย่อมจะทาการ
ทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายต่อบุญและบาป์และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ์แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในท้องถิ่น์และส่งเสริมให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ์รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วน
การกากับดูแลองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น์จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด์และต้องเป็นไปเพื่อ
คุ้มครองประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน์กาหนดให้การบริหารราชการ์์ซึ่งรวมทั้ง
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี์
และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองคกรปกครองท้องถิ่น์ซึ่งเป็นองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ์ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง์และปัญหาการกากับดูแลโดยองคกรที่มี์อานาจหน้าที่์ตามกฎหมาย์และด้วยเหตุที่ว่านี้์ได้มีส่วนทาให้การ
บริหาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น์์ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่ อก่อให้เกิดประโยชนสุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง์คณะผู้บริหารหรือพนักงานองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์์ส่อไปในทางที่
เอื้อประโยชนแก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทาในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาที่พบในองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ ์จะพบว่า
ภาพลักษณขององคกรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก์และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง์ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ์องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน์ทั้งภายใน
และภายนอกองคกร์โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน์์การตรวจสอบการทางานของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคั ญที่จะทาให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง์ย่อมเกิดจากบุคลากรในองคกร์์ซึ่งประกอบด้วย์คณะสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคณะผู้บริหาร์ตลอดจนข้าราชการ์พนักงาน์เจ้าหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆตาแหน่ง์
จะต้องมี จิตสานึ ก ค่านิยม์ทั ศนคติ ที่ ชื่นชม์ยอมรับ หลัก คุณธรรม์จริยธรรม์ประกอบหลัก การใช้ก ฎหมาย์
ระเบียบ์ข้อบังคับฯ์ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน์์กล่าวโดยสรุป์หากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก์
“ธรรมาภิบาล” แล้ว์หน่วยงานองคกรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ์ศรัทธาองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแน่นอน
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เทศบาลตาบลห้วยกระเจา์อาเภอห้วยกระเจา์จังหวัดกาญจนบุรี์์ซึ่งเป็นองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นได้เ ข้าร่วมการเป็นเครือ ข่ ายในด้านการปูองกั นการทุ จริตแล้วก็ทาให้ทุกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึด
หลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อ ให้เ ทศบาลตาบลห้วยกระเจา์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ์ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม /เสริ ม สร้า งให้ บุค ลากร์ของเทศบาลต าบลห้ว ยกระเจา์ปฏิบั ติร าชการโดยยึ ดหลั ก์์์์์์์์์์์์์์์
ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม์์จริยธรรม์์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ์เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ์และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
5. เพื่ อ ให้ทุ ก ภาคส่วนรู้เ ท่ ากั น์ร่วมคิดการปูองกั นการทุ จ ริต์โดยมี ก ารพัฒนาศัก ยภาพและคุณธรรม์
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้ ง ฝุายการเมื อ งและฝุา ยประจ าของเทศบาลตาบลห้ว ยกระเจา์์ตลอดจนประชาชน์์์์์์์์์์์
มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต์โปร่งใส์เป็นธรรม์ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝุาย
2. เทศบาลตาบลห้วยกระเจา์มี ร ะบบการปฏิบัติง านที่ส ามารถปูองกั นปัญหาเกี่ยวกั บ การทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ์และเจ้าที่์และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว์โปร่งใส์มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปูองกัน์และ์ปราบปราม
การทุจริต์ภาครัฐ
4. เทศบาลตาบลห้วยกระเจาสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ์ควบคุม์และถ่วงดุล ยการใช้
อานาจให้เหมาะสม
5. เทศบาลตาบลห้วยกระเจา์พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1.์คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา์์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา์์มีจิตสาสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริต์ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2.์ประชาชนมี จิตส านึกในการเห็ นประโยชนของชุมชนและเฝูาระวังการทุจ ริตของเทศบาลตาบล์์์์์
ห้วยกระเจา
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน์เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
6. เทศบาลตาบลห้วยกระเจาได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ์ประชาชนในการปูองกันการ
ทุจริต

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปลัดเทศบาลตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาลตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

1. งานการเจ้าหน้าที่
2. งานสวัสดิการสังคม
3. งานแผนและงบประมาณ
4. งานบริหารงานทั่วไป
5. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานกิจการสภา
7.์งานจัดการมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
8.์งานปูองกันและควบคุมโรค

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง อานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น)

ฝ่ายพัฒนารายได้
1.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ฝ่ายบริหารงานคลัง
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัสดุและทรัพยสิน
3. งานบริหารงานทั่วไป

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง อานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น)
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1. งานแบบแผนและก่อสร้าง
2. งานสาธารณูปโภค
3. งานบริหารงานทั่วไป

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา อานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น)
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานพัฒนาการศึกษา
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การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลห้วยกระเจานั้น์์เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา์์ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา์ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน์์การพัฒนาเทศบาลตาบลห้วยกระเจาจะสมบูรณได้์์จาเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของหมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง์์เทศบาลตาบลห้วยกระเจายังได้เน้นให้คนเป็นศูนยกลางของการพัฒนา์์นอกจากนี้ยังได้เน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ์์โดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา์์ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะหภารกิจ์์อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลตามพระราชบัญญัติ เทศบาลตาบล์พ.ศ.2496 ที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง์(ฉบับที่์14)์พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น์พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นของเทศบาลตาบล์ใช้เทคนิค์SWOT เข้ามาช่วย์ทั้งนี้์เพื่อให้ทราบว่า เทศบาล
ตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร์โดย
วิเคราะหจุดแข็ง์จุดอ่อนโอกาสภัยคุกคามในการดาเนินการตามภารกิจหลัก์SWOT์เทศบาลตาบลห้วยกระเจา์์กาหนด
วิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ์์แผนพัฒนาจังหวัด์แผนพัฒนาอาเภอ์
แผนพัฒนาตาบล์นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น์์ทั้งนี้์สามารถวิเคราะหภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญ หาโดยสามารถก าหนดแบ่ง ภารกิ จ ได้เ ป็น ์6์ด้า น์ซึ่ ง ภารกิ จ ดั ง กล่ าวถู ก ก าหนดอยู่ใ นพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล์
พ.ศ.2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง์์(ฉบับที่์14)์พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น์พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1)์จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก์ทางน้า์และทางระบายน้า์(มาตรา์16 (2)
์(2)์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ์(มาตรา์16 (4)
์(3)์การสาธารณูปการ์(มาตรา์16 (5)์
์(4)์การกาจัดมูลฝอย์สิ่งปฏิกูล์และน้าเสีย์(มาตรา์16 (18)
์(5)์การผังเมือง์(มาตรา์16(25)
์(6)์การดูแลรักษาที่สาธารณะ์(มาตรา์16์(27)
5.2 ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การส่งเสริม์การฝึก์และการประกอบอาชีพ (มาตรา์16(6)
(2)์การควบคุมการเลี้ยงสัตว์(มาตรา์16(21)
์(3)์การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์(มาตรา์16(22))์
5.3 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การบารุงรักษาศิลปะ์์จารีตประเพณี์์และภูมิปัญญาท้องถิ่น์และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น์(มาตรา์16 (11)
5.4 ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
์(1)์การจัดการศึกษา์(มาตรา์16 (9)
์(2)์การส่งเสริมกีฬา์(มาตรา์16 (14)
์(3)์การสาธารณสุข์การอนามัยครอบครัว์และการรักษาพยาบาล(มาตรา์16 (1)
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5.5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแขงของชุมชน มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การสังคมสังเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก์สตรี์คนชรา์และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา์16 (10))
์(2)์การจัดให้มีและบารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ์(มาตรา์16 (13))
์(3)์การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง์(มาตรา์16 (17))
์(4)์การจัดการ์การบารุงรักษา์และการใช้ประโยชนที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม์
์์์์์(มาตรา์16 (24))
์(5)์การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย์(มาตรา์16 (29))
์(6)์การรักษาความสงบเรียบร้อย์์การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
์์์์ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน์(มาตรา์16 (30))
5.6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย์ความเสมอภาค์และสิทธิเสรีภาพของประชาชน์์์์์์์์์์์์์์
(มาตรา์16์(15))
(2)์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น์(มาตรา์16 (11))
(3)การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง์ๆ์(มาตรา์17 (12))
ภารกิจทั้ง์6 ด้าน์ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจของเทศบาลตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจาได้เป็นอย่างดี์์มีประสิทธิภาพ์์และประสิทธิผล์โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
ประกอบด้วย์การดาเนินงานของเทศบาลตาบลห้วยกระเจาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด์แผนพัฒนาอาเภอ์แผนพัฒนาตาบล์นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริ หารเป็นสาคัญ

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ทีเ่ ทศบาลตาบลห้วยกระเจาจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน์เช่น์ถนน์สะพาน์เป็นต้น
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค์เช่น์ไฟฟูา์น้าประปา์เป็นต้น
3. การรักษาความสะอาดถนน์ทางน้า์ทางเดิน์ที่สาธารณะ์รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย์สิ่งปฏิกูล
4. การปูองกันและระงับโรคติดต่อ
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา์ศาสนาและวัฒนธรรม
8. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
9. การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม์จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก์สตรี์คนชรา์คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
11. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
12. การส่งเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร
13. การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
14 การส่งเสริมประชาธิปไตย์ความเสมอภาค์และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ภารกิจรอง
1. การจัดระเบียบชุมชน์สังคมและการรักษาความปลอดภัย์ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. การคุ้มครอง์ดูแล์และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพยสินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
5. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น
6. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
7. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
9. การสาธารณสุข์การอนามัยครอบครัว์และการรักษาพยาบาล
10. การจัดการ์การบารุง์และการใช้ประโยชนจากปุาไม้์ที่ดิน์ทรัพยากรธรรมชาติ
์์์์์์์์์์์์์์์์และสิ่งแวดล้อม
11. การรักษาความสงบเรียบร้อย์การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
์์์์์์์์์์์์์์์์ในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร
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วิสัยทัศน์(Vision)

ตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตร ปศุสตั ว์ ฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมประเพณี การศึกษาดี
ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต บริหารงานมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ(Mission)
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน์์สาธารณูปโภค์สาธารณูปการ์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาล ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้าที่มปี ระสิทธิภาพ์์์
พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง์สมดุลและยั่งยืน์โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม์์ให้เป็นตลาด
ผลผลิตทางการเกษตร
พันธกิจที่ 4 ฟื้นฟู์์อนุรักษ์ส่งเสริม์์มรดกทางวัฒนธรรม์์ประเพณีท้องถิ่น์ภูมิปัญญาท้องถิ่น์์ให้คงอยู่
คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทันต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป
พันธกิจที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพ์์์เพิ่มบทบาทของเทศบาลตาบล์์์ในงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห
และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน์กิจกรรมด้านกีฬาและควบคุมโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง
พันธกิจที่ 7 ์สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม์์ทรัพยากรปุาไม้์์สร้างความตระหนัก
และจิตสานึกที่ดีในการปูองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พันธกิจที่ 8 พัฒ นาและส่ง เสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านการเมือง์์การบริหาร์และการปกครอง์ให้กั บ
ประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดีในเทศบาล
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จุดมุ่งหมาย (Goals)เพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคมมีความสะดวก
2. ระบบสาธารณูปโภค์์สาธารณูปการ์เพียงพอและทั่วถึง
3. มีทรัพยากรน้าใช้เพือ่ การเกษตรกรรมทีเ่ พียงพอ์ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น์ลดผลกระทบจากฝนแล้ง
4. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน์์ประชาชนพึ่งพาตนเองได้์์และปัญหาความยากจนลดลง
5. เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน์ธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี์์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เยาวชน์ประชาชน์ได้รับการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานและทันสมัย
7. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
8. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่์์และสิง่ แวดล้อมไม่เป็นพิษ
9.์์ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง์มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตาบล

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุ ริต (พ.ศ. 2562 – 2565)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

มิติ

1.การสร้างสังคมไม่
ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

1.1์์การสรางจิตสานึกและความ์
ตระหน์ักแก่บุคลากร์ทั้งข์้าราชการ์
การเมืองฝุายบร์ิหาร์ข้าราชการ
การเม์ือง
ฝุายสภาท้องถ์ิ่น์และฝุายประจำของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.1.1 (1) โครงการอบรม
คณธรรมและ์จร์ิยธรรมในการ
ต่อต้านการทุจรตแก่ผู้บร์ิหาร์
สมาชิกสภา์และพน์ักงานของ
เทศบาลตำบล์ห้วยกระเจา
1.1.1(2)์์โครงการถ่ายทอด
ความรู้ในองคกร(ด้านการทุจริต)
1.1.3์กิจกรรมจัดทาคูมือเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

0

0

0

0

30,000

30,000

30,000

30,000

0

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.2์การสร้างจิตสานึกและความ์
ตระหนักแก่ประชาชนท์ุกภาค
ส์่วนใน์ท้องถิ่น

1.2.3(2)์์โครงการพืชพันธุดี์์
สร้างชีวีเกษตรกร์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จกรรมสาน
1.3.1(1)์โครงการกิ
สัมพันธครอบครัว

1.3์การสร์้างจิตสานึกและ
ความ์ตระหนักแก์่เด์็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

1.2.3(1)์์โครงการส์่งเสริมการ
สร์้างอาช์ีพ์สร์้าง์รายได้์ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.3.1(2)์โครงการกิจกรรมยุติความ
รุนแรงสมาชิก์ในครอบครัว
รวม

จำนวน.....7.....โครงการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

230,000

230,000

230,000

230,000

หมายเหตุ
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มิติ
2. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)
-

งบประมาณ
(บาท)
-

งบประมาณ
(บาท)
-

งบประมาณ
(บาท)
-

2.1์แสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
การ
ต์่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

2.1์ กิจกรรมประกาศเจตจานงต์่อต้านการ์
ทุจริตของผ์ู้บริหารเทศบาลห้วยกระเจา

2.2์มาตรการสร์้างความโปร์่งใส
ในการ์ปฏิบัต์ิราชการ

2.2.1 (1) มาตรการการสร์้างความโปร์่งใสใน์
การบร์ิหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคำส์ั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี์ปลัดเทศบาล์และหัวหน้าส์่วน์
ราชการ
2.2.2 (1) กิจกรรม์“ควบคุมการเบิกจ่ายเง์ิน์ตาม
เทศบ์ัญญัติง์ บประมาณรายจ์่ายประจาป์ี”
2.2.2 (2) กิจกรรม์“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจ์ัดหาพ์ัสด์ุ”
2.2.3์์มาตรการยกระดับค์ุณภาพการบร์ิการ
ประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1์์กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏ์ิบัติงาน
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอานาจอน์ุมัติ
อน์ุญาต์ส์ั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏ์ิบัติ์
ราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3์มาตรการการใช้ดลุ ยพินิจ
และใช้์อานาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหล์ักการ์บริหารกิจการ
บ์้านเมืองที่ดี

หมายเหต
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มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.5์มาตรการจ์ัดการในกรณีได้ทราบ์หร์ือ
รับแจ้งหร์ือตรวจสอบ์พบการทุจริต

มิติที่ 2

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.5.1์มาตรการ์“จัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติ์ราชการ” ด้วยความซื่อส์ัตยส์ุจริต
2.5.2์มาตรการ์“ให้ความร์่วมมือกับ
หน่วยงาน์ตรวจสอบท์ั้งภาครัฐและองคกร
อ์ิสระ”
2.5.3 (1) มาตรการ์ “แต่งตั้ง
ผ์ู้รับผ์ิดชอบเกี่ยวกับเร์ื่องร้องเรียน”

จำนวน...11.......โครงการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติ
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.1์จัดให้มีและเผยแพร์่ข้อมูลข์่าวสาร์ใน
ของทางที่เป็นการอานวยความสะดวก์แก่
ประชาชนได้มสี ่์วนร่วมตรวจสอบการ์ปฏิบัติ์
ราชการตามอานาจหน์้าที่ของ์องคกร
ปกครองส์่วนท์้องถิ่นได์้ทุกขั้นตอน

3.2์การร์ับฟ์ังความคิดเห็น์การรับและ์
ตอบสนองเร์ื่องร้องเรียน/ร้องทุกขของ์
ประชาชน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3.1.1 (1) มาตรการ“ปรับปร์ุงศูนย์ข้อมูล์
ข่าวสารของเทศบาลตาบลห้วยกระเจาให์้มี์
ประส์ิทธิภาพมากยิ่งข์ึ้น”
3.1.1 (2) กิจกรรม์“อบรมให้ความรู้ตาม์พ.ร.บ.์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ์พ.ศ.2540”
3.1.2์์มาตรการ์“เผยแพร่ข้อม์ูลข่าวสารที่์
สำคัญและหลากหลาย”
3.1.3 (1) มาตรการ์“จัดให้มีช่์องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข์้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.1 (1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน(จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/ทบทวน)
3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร์้องทุกข์เทศบาลห้วยกระเจา
3.2.2 (1) มาตรการกาหนดขั้นตอน/
กระบวนการรับเร์ื่องร์้องเร์ียน/ร้องทุกข

40,000

40,000

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหต
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3์การส่งเสร์ิมให้ประชาชนมี
ส์่วนร่วม์บริหารกิจการขององคกร
ปกครองส่วน์ท้องถิ่น

มิติที่ 3
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รวม
4.1์มีการจ์ัดวางระบบและ
รายงาน์การควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการ์ตรวจเงินแผ์่นดิน
กาหนด

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3.3.1์์มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ์สนับสนุน
การจ์ัดทาแผนพ์ัฒนาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
3.3.2(1)์์มาตรการแต์่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร์่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ์้าง
3.3.3(2)์์มาตรการแต์่งตั้งคณะกรรมการต์ิดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำนวน......10.....โครงการ

40,000

40,000

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2(1)์์โครงการจ์ัดทารายงานการควบคุม์
ภายใน
4.1.2(2)์์กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบค์ุม์
ภายใน

หมายเหต
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มิติ

มิติที่ 4

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4.2์การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส์่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติห์ รือการ์
บริหารราชการ์ตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.2์กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเง์ินงบประมาณให้ประชาชนได้รับ
ทราบ

-

-

-

-

4.3์การส่งเสร์ิมบทบาทการ์
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

4.3.1์กิจกรรมการส์่งเสริมและพ์ัฒนา
ศักยภาพ์สมาชิกสภาท้องถิ่น(อบรม)

-

-

-

-

4.4์เสริมพลังการม์ีส่วนร่วมของช์ุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส์่วนเพ์ื่อต่อต้านการทุจริต

4.4.2์์มาตรการสร้างเครือข่ายเฝ์้า
ระวังการ์ต่อต้านการทุจริต

--

--

--

--

รวม

จำนวน...5......โครงการ

-

-

-

หมายเหตุ

-
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มิติที่1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานกึ และความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอื งฝ่ายบริหารข้าราชการการเมอื งฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานกึ และความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา
2. หลักการและเหตผุ ล
หลัักธรรมาภิบาลัหรือัการบริหารจัดการที่ดีั(Good Governance) เป็นหลัักสาคัญในการบริหารและั
การปฏิบััติงานจะตัองมีความสุจริตัโปรังใสัและสามารถตรวจสอบไดัรวมทั้งเปันการเสริมสรางจิตสานัึกในการทำงาน
และัความรับ ผัิดชอบตัอหนัาที่ของตนเองันอกจากนี้ยัง ตองมี ก ารสังเสรัิม คัุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหัสามารถั
ปฏิบัติงานรวมกัันไดัอยางมีประสิทธัภิ าพัและนำไปสูการพััฒนาองคักรอยางตัอเนื่องััอัีกทัั้งสามารถแกปัญหาความัั
ขัดแยงภายในองคักรไดัอัีกดัวยัจากสภาพปััญหาการทุจริตคอรัรัปชัั่นที่เปันปัญหาเรื้อรังที่มีสัวนบั่นทอนความเจรัิญของ
ประเทศไทยมานานัจึง จ าเปันอย างยิ่ ง ที่ จ ะตัองมักี ารปัองกััน และแก ไขปััญ หาการทุ จ ริ ต คอรัรัป ชัั่น อย างจริ ง จั งัััััััััััั
ในสถานการณวัิกฤติปััญหาัการทุจริตคอรัรัปชัั่นในสัังคมไทยดังกลัาวัทุกภาคสวนในสัังคมไทยตัางเหนพองตรงกันวัา
การที่จะทาใหัปัญหาการัคอรัรัปชัั่นลดนัอยลงและหมดไปไดัในที่สุดนั้นัตองนาหลัักธรรมาภัิบาลไปปรับใชักับทุกภาค
สัวนไมวัาจะเปันภาคสัวนัการเมัอื งัภาคราชการัภาคธุรกิจเอกชนัตลอดจนภาคประชาสังคมอยัางเขมงวดจริงจังัพรอม
ทั้งสรัางทัศั นคตัใิ หมััปลูกจิตสำนึกของคนไทยรัวมตานภััยการทุจริตัควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคัานิยมไปในทัศิ ทางัััั
ที่ไม เอัื้อ หรือสนั บสนัุนการทัจุ ริต ัคอรัรัป ชัั่นัทั้ ง นี้ักลไกการนำหลััก ธรรมาภิบ าลซึ่ง ประกอบดัวยัความชอบธรรมััััั
ความโปรังใสัความรับผัิดชอบและการัตรวจสอบไดความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสัวนรัวมของ
ประชาชนไปเปันแนวทางในการบริหารัจัดการนั้นัปรากฏอยูัในบทบัญ
ั ญัตขิ องกฎหมายรัฐธรรมนัูญแหังราชอาณาจักร
ไทยฉบั บ ปัจั จุ บ ััน ััซึ่ ง ไดัวางกรอบการนำหลััก ธรรมาภัิบ าลไปเปันแนวทางการปฏัิรู ป การบริ ห ารการปกครองัััััััััััั
ของหนัวยงานองคักรตางๆัของภาครัฐัจึงนับเปันการสังสัญญาณเชัิงบวกใหัเหนวาประเทศไทยมีพััฒนาการเปลีย่ นแปลง
ไปในทางทัี่ดขัี ึ้นแลัวัแตัอยางไรกตามัสาหรับกรอบการนาหลัักธรรมาภิบาลไปเปันแนวทางการปฏัิรูปการบริหารการ
ปกครองของหนัวยงานหรัอื องคักรภาครัฐนั้นปัจจุบัันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลัักของธรรมาภัิบาล
ซึ่งประกอบดัวยหลักั ความชอบธรรมั(Legitimacy) หลัักความโปรังใสั(Transparency) หลัักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบไดั(Accountability) หลัักความมัีประสิทธัภิ าพ(Efficiency) และหลักการมีสัวนรัวม(Participation) ดังนั้นั
การพัิจารณาคัดเลัอื กนำองคัประกอบหลักั ของธรรมาภัิบาลัเหลัานั้นมาใชัเป็นเครืัองมัอื กลไกในการสรัางมาตรฐานดัาน
ความโปรังใสส าหรับ หนวยงานหรัอื งคักรใดๆัจะตัองคานึง ถึง ักรอบเปัาหมายัวััตถุป ระสงคัแนวทางัหรือวิ ธัีก าร
ดาเนินงานที่หนัวยงานองคกรสามารถปฏัิบัตัิ เพัอื่ สรางระบบบรัิหารักิจการบัานเมืองและสังคมที่ดไัีดัตัอไป
ดังนั้นัเพัื่อประโยชนัในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลหวยกระเจาััจึงจัดทาโครงการฝึกอบรม
เพัิ่มพัูนัสมรรถภาพและแวงหาความเป็นเลัิศในการทำงานั(การบรัหิ ารงานตามหลัักธรรมาภิบาล)ัขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. ผูบริหารทองถิ่นและบุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมมาภิบาลัคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริตในการทางาน
2. เพัื่อใหผูับริหารทัองถิ่นับุคลากรมีความรูัความเขาใจัโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานัมีมาตรฐานัโปรงใส
และตรวจสอบได
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3. เพัื่อใหผัับริ
ู หารทัองถิ่นัและบุคลากรปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ัและสรางความภูมิใจในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
4. เพัื่อใหผูับริหารทัองถิ่นัและบุคลากรมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนัสามารถนำองคั
ความรูตางๆัไปประยุกตัใชัในการทางานใหกับั องคักรไดัอยางมีประสิทธัภิ าพ
4. เป้าหมาย
ผูับริหารทองถิ่นัสมาชัิกสภาทองถิ่นัพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทาโครงการเพัื่อขออนุมตัั ิจากผูับริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหักับผูัรับผัิดชอบโครงการัและผูที่เกี่ยวขัองัเพัื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนัวยงานที่เกัี่ยวขัองัเพัื่อจัดหาวัิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวขัอการอบรม
5. สรัุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการใหัผูับริหารทัองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน
4ััปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
8. งบประมาณทีใ่ ชใ้ นการดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนัักปลัดเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ผูับริหารทองถิ่นับุคลากรขององคกรมีความรูัความเขัาใจในเรื่องหลัักธรรมาภิบาลคัณ
ุ ธรรมัจริยธรรมั
และความซื่อสัตยสุจริต
2.ัผูบริหารทองถิ่นับุคลากรมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามภาระหนาที่ัสรางความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
3. ผูับริหารทองถิ่นับุคลากรปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานัมีมาตรฐานัโปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได
4. ผูับริหารท องถิ่น ับุคลากรมีความรับ ผิดชอบตอการปฏิบัติงานและสามารถนำองคัความรูัตางๆัไป
ประยุกตใชัในการทางานใหักับั องคักรไดััอยัางมีประสิทธัภิ าพ
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1.1 การสร้างจิตสานกึ และความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอื งฝ่ายบริหารข้าราชการการเมอื งฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานกึ และความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร(ด้านการทุจริต)
2. หลักการและเหตผุ ล
พระราชกฤษฎีกาวาัดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ัพ.ศ. 2546 มาตราั11 กาหนดไว
วาสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการัเพื่อใหมีลักษณะเป็นองคแหงการเรียนรูัอยางสม่าเสมอัโดยตอง
รับ รูขอมู ล ขาวสารอยางสม่ าเสมอััโดยตองรับ รูขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆัเพื่อนามา
ประยุก ตใชในการปฏิบัติร าชการไดอยางถูกตองัรวดเรวัเหมาะสมกับสถานการณััรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนา
ความรูััความสามารถัสรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเป็นบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพั
และมีการเรียนรูรวมกันัการพัฒนาระบบการจัดการความรูในองคกรััเป็นการนาความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถััััััั
ขององคกรใหไดมากที่สุดโดยมีกระบวนการในการสรรหาความรูััเพื่อถายทอดและแบงปันไปยั งผูับริหารัสมาชัิกสภาั
และพนักงานเทศบาลตาบลหวยกระเจาัไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. วัตถุประสงคั
3.1ัเพัื่อใหผูับริหารทองถิ่นับุคลากรขององคกรมีความรูัความเขัาใจและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หนาที่อยางไมขาดตกบกพรอง
3.2ัเพัื่อใหบริหารทองถิ่นับุคลากรขององคกรมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานเป็นการพัฒนา
ฐานความรูของบุคลากรขององคกรั
3.3ัเพัื่อสรัางจิตสำนึกในดานคุณธรรมจริยธรรมัและความซื่อสัตยสุจริตัมีความตระหนัักทัี่ััััััััััั
จะไมักระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.4 เพื่อสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผูับริหารัสมาชัิกสภาฯัขาราชการ/พนักงานัจานวนั50ัคน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหวยกระเจา
6. ระยะเวลาดำเนินการ
4ััปีัั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ
จัดอบรมถายทอดความรูในองคกรัแกผูับริหารัสมาชัิกสภาัและพนักงานเทศบาลตาบลหวยกระเจาั
โดยเชัิญัวัิทยากรที่มคัี วามรูัความสามารถมาถายทอดความรูัและประสบการณตางๆัในทุจริตประพฤติมิชอบและปลูก
จิตสำนึกการตัอตานการทุจริตัและใหประพฤติปฏิบัตริ าชการโดยยึดมั่นในหลักั คุณธรรมัและจริยธรรมั
8. งบประมาณ
20,000ับาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานัักปลัดฯัเทศบาลตำบลหวยกระเจา
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1ัผูับริหารทองถิ่นัสมาชิกสภาัและพนักงานเทศบาลตาบลหวยกระเจาัมีความรูัความเขัาใจและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหนาที่อยางไมขาดตกบกพรอง
10.2ััผูบริหารทองถิ่นัสมาชัิกสภาัและพนัักงานเทศบาลตาบลหวยกระเจามีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานเป็นการพัฒนาฐานความรูของบุคลากรขององคกรั
10.3ัผูบริหารัสมาชัิกสภาัและพนัักงานเทศบาลตาบลหวยกระเจาเกิดจิตสานึกในดานคุณธรรม
จริยธรรมัและความซื่อสัตยสุจริตัมีความตระหนัักทัี่จะไมักระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
10.4 ผูบริหารัสมาชิกสภาัและพนักงานเทศบาลตาบลหวยกระเจาัมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
10.5 ผูบริหารัสมาชิกสภาัและพนักงานเทศบาลตาบลหวยกระเจามีจิตสานึกที่ดีในการตัอตานการ
ทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลัักประมวลจริยธรรม
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1.1 การสร้างจิตสานกึ และความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอื งฝ่ายบริหารข้าราชการการเมอื งฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มอื การป้องกันผลประโยชนท์ ับซ้อน”
2. หลักการและเหตผุ ล
ัััััรัฐ บาลภายใตัการนาของพลเอกประยุท ธัจันทรัโอชาัไดให ความสาคัญกั บ การผลัก ดันใหัการปูอ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปันวาระแหังชาติัและรัฐบาลไดแถลงนโยบายั11ัดานัอัันรวมถังึ ประเดนเรื่องการส งเสรัมิ การั
บริ ห ารราชการแผันดินที่มี ธรรมาภิบ าลและการปัองกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมชัิ อบในภาครัฐัโดยั
จัดระบบอััตรากาลังและปรับปรุงคัาตอบแทนบัคุ ลากรภาครัฐใหัเหมาะสมและเปันธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีััเพัื่อสรางความเชื่อ มั่นวางใจในระบบราชการเสรัิมสรัางระบบคัณ
ุ ธรรมััรวมทั้ง ปรับปรุง และจัดั ใหัมักี ฎหมายัที่
ครอบคลุมการปัองกันและปราบปรามการทุจรัิตและการมัผี ลประโยชนัทับซอนในภาครัฐั ทุกระดับััปัจจุบัันหนวยงานตางๆั
เชนัสานััก งานัก.พ.ัจึง ไดัเผยแพรัองคความรูที่ เ กี่ ยวของกั บ การปัองกั นและปราบปรามการทุ จ ริต ัโดยเฉพาะเรื่ อ ง
ผลประโยชนัทับซอนั(Conflict of Interest) สานัักงานคณะกรรมการปัองกันและปราบปรามการทุจริตแหังชาติัรวมกัับั
สำนัักงานคณะกรรมการปัองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐัและองคกรตามรัฐธรรมนูญัไดจัดทายัทุ ธศาสตรชาติ
วาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ั3ั(พ.ศ.2560-2564)ัััและพััฒนาเครื่องมัือการประเมินคุณธรรม
และความโปรังใสการดาเนินงานของหนัวยงานภาครัฐั(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณั
พ.ศ.ั2560ัครอบคลุมประเดันการประเมินั5ัดานัอัันรวมถัึงัััการตัอตานการทุจริตในองคกรััซึ่งสนับสนุนใหัหนัวยงาน
ภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ผัานกิจกรรมตางๆัอัันรวมถังึ การใหัความรูตามคัูมือหรัือประมวลัจริยธรรมเกี่ยวกับการปัองกันั ผลประโยชนัทับซอนััััั
แกัเจาหนัาที่ในหนวยงานดัวยเพื่อตอบสนองนโยบายรััฐบาลัััและยุทธศาสตรชาติวัาดวยการปูองกัันและปราบปรามัั
การทุจรัติ ขัางตนัและเพื่อนาเครื่องมัอื การประเมินคุณธรรมและความโปรังใสในการดาเนินงานของหนัวยงานภาครัฐััั
การปฏัิบัติ ใหัเป็ นกลไกสำคัญ ทัี่จ ะปัองกันั การทุ จ ริต ััโดยเฉพาะการกระท าที่ เ อัื้อ ตัอการมี ผ ลประโยชนัทับ ซ อนััััััััััั
ของเจัาหนัาที่ในภาครัฐัเทศบาลตาบลหวยกระเจาัััจึงไดตระหนักและเหนถึงความสาคัญของการจัดทาคูมัอื การปัองกัน
ผลประโยชนัทับซอนขึ้นัเพื่อเป็นประโยชนัในการเสริมสรัางความรูความเขัาใจแกบุคลากรใหัเกิดความตระหนักเกี่ยวกับ
การปูองกันผลประโยชนทับซอนััรวมทั้งรวมกันวิเคราะหความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ของตาแหนงตางๆัเพัื่อเปันพืน้ ฐานการปฏัิบัตติ นัในการปูองกันผลประโยชนทับซอนภายในองคกรไดัตอไป
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อ ผลัิตคู ัมื อ การปัองกันั ผลประโยชนัทั บ ซ อนของเทศบาลตาบลห วยกระเจาใหับุ คลากรัั
ผูัปฏัิบัติงานันาไปเป็นองคัความรูในการทำงานใหัเป็นไปดวยความถักู ตัอง
3.2ัเพัื่อเสรัิมสรัางความรูัความเขัาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร
3.3 เพื่อใหบุคลากรในเทศบาลไดมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปูองกัน
ผลประโยชนทับซอนัั
ัั3.4ััเพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ ปูองกันผลประโยชนทับซอนัที่อาจเกิดขึ้น
ภายในเทศบาล
ั3.5ััเพื่อแสดงเจตจานงในการปูองกันผลประโยชนทับซอนภายในเทศบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมัคี ูมือการปฏัิบัติงานเพัื่อปัองกันผลประโยชนัทับซัอนของเทศบาลตาบลหวยกระเจา
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5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. ประชุมเพื่อระดมความคิดัและวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน
ทับซอนของตาแหนงตางๆ
3. จัดทาั(ราง)ัคูัมือการปัองกันผลประโยชนัทับซอน
4. ตรวจสอบความถูกตัอง
5. จัดทาคูัมัอื การปัองกัันผลประโยชนัทับซอน
5. ผูบริหารประกาศใชคูมือปูองกันผลประโยชนทับซอน
ัั6.ัแจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปี(งบประมาณัพ.ศ.ั2562ั–ั2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการจัดทำคูมัอื การปฏิบััตงิ านเพื่อปัองกันผลประโยชนัทับซอน
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1.2 การสร้างจิตสานกึ และความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสรา้ งอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตผุ ล
ัััััโครงการอบรมใหัความรูสรัางอาชัีพ ัสรางรายได ัตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงัเป็น โครงการตามแนวั
พระราชดารัขิ องพระบาทสมเดจพระเจัาอยูัหัวฯัรัชกาลที่ั9ััไดทรงเลงเหนสภาพความเปันอยูที่ยากจนของราษฎรััพรอมั
ทั้งไดัพระราชทานแนวทางการดาเนินงานใหัหนัวยงานตัางๆันาไปวางแผนปฏัิบัติงานใหัความชัวยเหลัอื แกัไขปัญ
ั หาใหักับ
ราษฎรประสบความทักุ ขยากัดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตัางๆัทั่วประเทศัโดยเนันใหผลการดาเนินงานัตกถังึ มือ
ราษฎรโดยตรงเปันเบื้องแรกัใหสามารถพัึ่งพาตนเองไดัอยัางั“พออยูัพอกิน” และขณะเดียวกันกเปันการปูพัื้นฐานไวั
สาหรับั“ความกินดีัอยูัดีัในอนาคต” ดวยัดังนั้นัโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเปันโครงการทีัมุงัพััฒนาราษฎรผู
ยากไรัใหมีฐานะัความเปันอยูัที่ดขัี ึ้นัโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูัหัางไกลทุรกันดารและยากจนัอยัางแทจริงัโดยมี
หลัักการสำคัญคือัการแกไขปัญหาเฉพาะหนัาัเป็นขั้นตอนตามลาดัับความจาเปันัประหยัดัการพัึ่งพาัตนเองัสังเสรัิม
ความรูัและเทคนิควิชาการสมัยใหมัที่เหมาะสม
นอกจากนั้นัยังมุงเนนการสรัางกระบวนการเรียนเพื่อใหชุมชนสามารถวัิเคราะหัปัญหาััและความตองการของ
ชุมชนััสามารถวางแผนการผลัิตที่สอดคลัองกับั ศั กยภาพของพื้นที่ััและความพรัอมของเกษตรกรไดัดวยตนเองโดยใชั
กระบวนการแบบมีสัวนรัวมของเกษตรกร
เทศบาลตำบลหวยกระเจาัไดเลงเหนความสาคัญัจึงจัดทาโครงการสงเสริมอาชัีพสรัางรายไดััโดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิ จพอเพัียง(หลักสูตรสานตะกราเชือกมัดฟาง)ัให กับ กลุมแม บ านสตรีัผูวางงานัผูสูง อายุั ผูพิก ารั
ผูดอยโอกาสัเยาวชนัและประชาชนทั่วไปที่สนใจัเพื่อเป็นการสงเสริมชองทางในการประกอบอาชีพัเป็นการสรางรายได
ใหแกตนเองและครอบครัวัอีกทั้งเป็นการสนับสนุนการรวมตัวของกลุมอาชีพัรวมทั้งสรางความเขมแขงใหกับชุมชนั
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพื่อใหกลุมแมบานัสตรีัผูสูงอายุัผูพิการัผูดอยโอกาสัเยาวชนัและประชาชนทั่วไปัไดมีความรู
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระั
3.2ัเพื่อใหกลุมแมบานัสตรีัผูสูงอายุัผูพิการัผูดอยโอกาสัเยาวชนัและประชาชนทั่วไปัสามารถนาั
ความรูไปประกอบอาชีพัสรางอาชีพและรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
3.3ัเพื่อเป็นการสรางโอกาสการมีงานทาัการประกอบอาชีพอิสระใหใหกับประชาชนใหมีความรูและัััั
ััทักษะฝีมือในวิชาชีพ
3.5ัเพื่อเป็นการสรัางโอกาสการมีงานทาัประกอบอาชีพอิสระใหกับประชาชนใหมีความรูัมีแนวคิดตาม
แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพัียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ฝึกอาชีพการสานตะกราเชือกมัดฟางใหกับกลุมแมบานัสตรีัผูวางงานัผูสูงอายุัผูพิการัผูดอยโอกาสั
เยาวชนัและประชาชนทั่วไปในตาบลหวยกระเจาัจานวนั15คน

5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
6.1ัเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.2ัประชุมปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของในการออกแบบกิจกรรม
6.3ัประสานงานหนวยงานเครือขายเพื่อจัดทีมวิทยากรในการใหความรูแกผูเขารับการฝึกอบรม
6.4ัจัดเตรียมวัสดุัอุปกรณในการฝึกอบรม
6.5ัดาเนินงานตามโครงการฯ
6.6ัสรุปผลโครงการโดยภาพประกอบ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
4ัปีัั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
8. งบประมาณ
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30,000ัับาท

9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลหวยกระเจาังานพัฒนาชุมชน
10.ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 กลุมแมบานัสตรีัผูสูงอายุัผูพิการัผูดอยโอกาสัเยาวชนัและประชาชนทั่วไปไดเรียนรูเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพอิสระ
10.2ักลุมแมบานัสตรีัผูสูงอายุัผูพิการัผูดอยโอกาสัเยาวชนัและประชาชนทั่วไปสามารถนาความรูไป
ประกอบอาชีพสรางรายไดใหตนเองและครอบครัวได
10.3ักลุมแมบานัสตรีัผูสูงอายุัผูพิการัผูดอยโอกาสัเยาวชนัและประชาชนทั่วไปไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนัและสามารถพึ่งพาตนเองได
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1.2 การสร้างจิตสานกึ และความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : โครงการพืชพันธุ์ดี สร้างชีวีเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตผุ ล
เนื่องจากปัจจุบัันเดกและเยาวชนไทยไดัรับผลกระทบจากหลายๆัดานัที่ทำใหเกิดปัญหาเชนัผลกระทบั
ดานเศรษฐกิ จ ัสัง คมัเทคโนโลยีัส งผลให เดกและเยาวชนมัพี ฤตักิ รรมที่ ไมัพัึง ประสงคัเดกและเยาวชนไทยไมัเห นั
ความสาคัญของการศักึ ษาัสนใจแตัวััตถุนิยมัไมัรูจักการประมาณตนัซึ่งกอใหเกิดผลเสัียตัออนาคตของชาติัดังนั้นจึงควรั
ทำใหัเดกและเยาวชนรัูัจักความพอเพัียงััปลัูกฝังอบรมัับมเพาะใหัเดักและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจัสังคมั
สิ่งแวดลอมัและวัฒนธรรมัโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพัียงมาถายทอดัเพื่อใหัเดกและเยาวชนรูัจักการใชัชัวี ัิต
ไดัอยัางสมดุลัตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพัยี งัเหนคุณคัาของทรัพยากรตางๆัรูจักอยูรวมกับผูัอัื่นัรูัจักเอัื้อเฟื้อเผืัอแผัและั
แบงปันัมีจิตสานัึกรักั ษาสิ่งแวดลัอมัและเหนคุณคาของวัฒนธรรมคัานิยมัความเป็นไทยัทามกลางการเปลี่ยนแปลงตัางๆั
เทศบาลตำบลหวยกระเจาัจึงไดจัดทาโครงการสรัางพืชพันธุดีัสรางชีวีเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงัของเทศบาล
ตาบลหวยกระเจาขึ้นัเพื่อปลัูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพัียงให กับเดกและเยาวชนัเป็นการสรัางภูมิคุมกันั ทาง
สังคมใหัเดักและเยาวชนสามารถใชชัวี ัิตไดัอยัางสมดุลัทามกลางการเปลี่ยนแปลงตัางๆัที่เกัิดขึ้นัและเหนคุณคาของ
ทรัพยากรตัางๆัรูจักอยูัรวมกับผูัอัื่นัรูจักัเอัื้อเฟื้อเผื่อแผและแบงปันัมัจี ิตสำนึกรักษาสิ่ง แวดลอมัและเหนคุณคาของ
วัฒนธรรมัคัานิยมความเปันไทย
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อสังเสรัมิ และปลูกฝังั ใหัเดกและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพัียงมาใชัในการดาเนิน
ัชีวิตประจาวันได
3.2ัเพัื่อสรางภูมัิคุมกันทางสังคมใหัเดักและเยาวชนสามารถใชชัวี ัิตไดัอยางสมดุลัทามกลางการ
ัที่เกิดขึ้น
3.3ัเพัื่อสังเสรัมิ ใหัเดกและเยาวชนเหนคุณคัาของทรัพั ยากรตัางๆัรูจักเอื้อเฟัื้อเผืัอแผัและแบงปันัและ
รูจักอยูัรวมกัับผูอัื่นไดัอยางมัคี วามสุข
3.4 เพื่อสงเสริมใหเดกและเยาวชนไดปลูกพืชผักสวนครัวัในบานตนเองได
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เดกและเยาวชนัเทศบาลตาบลหวยกระเจาัจานวนั50ัคน
เชิงคุณภาพ
เดกและเยาวชนเกิดความตระหนักรูัรูจักการใชชัวี ัิตแบบพอเพัียงัตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพัยี ง
เหนคุณคาของทรัพยากรตางๆัรัูจักเอือ้ เฟือ้ เผื่อแผัแบงปันั ัและรูจักอยูรวมกับผูัอัื่นไดัอยัางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
5.1ัจัดทาโครงการเพัื่อขออนัมุ ัติ
5.2ัแตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวัิทยากร
5.3ัดาเนินการตามโครงการ
5.4ัสรัุปผลการดาเนินการตามโครงการ
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6. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
7. งบประมาณดาเนนิ การ
20,000ับาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4ััปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ผลที่คาดวา่ จะไดรับ
10.1ัเดกและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพัียงมาใชในการดาเนัินชัวี ัิต
ประจาวันได
10.2 เดกและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคมสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆที่เกิดขึ้น
ััั10.3ัเดกและเยาวชนเหนคุณคาของทรัพยากรตางๆัรูจักเอื้อเฟื้อเผื่อแผและแบงบันัและรูจักอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขั
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1.3 การสร้างจิตสานกึ และความตระหนักแก่เดกและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว
2. หลักการและเหตผุ ล
ในสภาวะปัจั จุบัันสัังคมมัคี วามเจริญกัาวหนัาในการพััฒนาประเทศดัวยวัิทยาการสมัยใหมัคนสวนใหญั
ยึดติด อยูักั บ ความส าเรัจทางวัตถุ กั นมากัขาดความเอาใจใสัในเรื่อ งศาสนาัศีล ธรรมัประเพณี ัวััฒ นธรรมทัองถิ่ นััััััั
ความจงรักภักดีตัอสถาบันชาติัศาสนาัพระมหากษััตริยัทาใหปัญ
ั หาตางๆัที่เกัิดโดยเฉพาะเยาวชนสัวนหนัึ่งเปันปัญหา
ที่ตองัแกไขศัีลธรรมัคุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญ ญูัเริ่มจากสังคมเลกๆักอนคือสถาบันครอบครัวัหากไดรับการ
เรียนรูัอบรมัปลัูกจิตสานึกในเรื่องศัลี ธรรมคุณธรรมแลัวเยาวชนกจะสามารถเปันบุคคลที่มีคณ
ัุ ภาพัเกังัดีัมีประโยชนั
เมื่อเปันัเชนนี้แลวปัญ
ั หาตางๆัเชนัยาเสพติดัรักกอนวััยอันควรัปัญหาตางๆักจะลดลงัดังนั้นัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
ไดเลงเหนัความสาคัญจึงไดัจัดทาโครงการสายใยรักสัมพัันธัครอบครัวัโดยมีวัตถุประสงคเพัื่อสานสายใยครอบครัวระหวาง
ผูปกครองักับบุตรหลานัเป็นการปลูกฝังจิตสานึก และสรางความซื่อสัตยสุจริต ัมีความรักใครปรองดองัและเอื้ออาทรััั
ตัอกันั ัตลอดจนสำนึกดีตัอบัพุ การีัครอบครัวัสังคมและประเทศชาติัลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติดั
และเสรัิมสรัางความรูในเรืัองโทษภััยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อใหผูัเขารัวมโครงการมีบทบาทและมัโี อกาสฝัึกปฏัิบตั ิทากัจิ กรรมรัวมกัันัอัันกัอใหัเกิดั
ความสัมพันธัสามัคั คัีในหมูคณะ
3.2ัเพัื่อใหผูัเขารัวมโครงการไดัฝัึกความเอัื้อเฟื้อเผื่อแผัและการรูัจักแบงปันซึ่งกัันและกันั
3.3ัเพัื่อใหผูัเขารัวมโครงการมีพััฒนาการในดัานรัางกายัจิตใจัอารมณัและการอยูัรวมกันในสังคม
3.4ัเพัื่อใหผูัเขารัวมโครงการมีจิตสำนึกความซื่อสัตยัสุจริต
3.5ัเพัื่อใหผูัเขารัวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตยัมีจตัิ สาธารณะัมีระเบียบวัินัย
3.6ัเพัื่อใหผูัเขารัวมโครงการไดัสานัึกดีตอบัพุ การีัครอบครัวั
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผูัปกครองันักเรียนัโรงเรียน/ศูนยพััฒนาเดักเลกัในสังกัดเทศบาลตาบลหวยกระเจา
5. พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเดักเลกัในสังกัดเทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
6.1ัประชุมผูัเกี่ยวขัองกำหนดจัดงาน
6.2ัจัดทาโครงการเสนอพัิจารณาอนุมตัั ิ
6.3ัประสานการจัดงานใหักับหนัวยงานที่เกี่ยวขัองทราบ
6.4ัประสานคณะวัิทยากรัและประชาสัมพัันธเชัิญชวนโรงเรียนตัางัๆัเขัารวมโครงการ
6.5ัแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชัุมชี้แจง
6.6ัดาเนินการจัดซื้อจัดจัางตามระเบียบัพรอมทั้งภาพถัายกิจกรรม
6.7ัดาเนินการตามโครงการ
6.8ัติดตามและประเมินผลการจัดงาน

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณั2562ั–ั2565)
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8. งบประมาณดำเนินการ
100,000ับาท
9.ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
10.ตัวชี้วดั /ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1ัผูัเขัารวมโครงการมีพฒ
ัั นาการทางดัานรัางกายัจิตใจัอารมณัสังคมและสติปญ
ั ญาแกเดก
10.2ัผูัเขัารวมโครงการมีคณ
ัุ ธรรมัจริยธรรมัตามคานิยมั12ัประการัมีลกั ษณะนิสยัั อันพึงประสงค
10.3ัผูัเขัารวมโครงการมีจิตสานัึกัตระหนักถึงบทบาทัหนัาที่ของตนเอง
10.4ัผูัเขัารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตยัสุจริตัมีวนิ ัย
10.5ัผูัเขัารมโครงการไดัรับความรูัเกี่ยวกับสิทธัขิ องเดักตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6ัเพัื่อใหผูัเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
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1.3 การสร้างจิตสานกึ และความตระหนักแก่เดกและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1. ชื่อโครงการ : ยุติความรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
2. หลักการและเหตผุ ล
ในสภาวะปัจั จุบัันสัังคมมัคี วามเจริญกัาวหนัาในการพััฒนาประเทศดัวยวัิทยาการสมัยใหมัคนสวนใหญั
ยึดติดอยูักับความสาเรัจทางวัตถักุ ันมากัครอบครัวสวนใหญมีอาชีพทาไรัทานาัเลี้ยงสัตวัและรับจางทั่วไปัมีรายไดััััััั
ไมแนนอนัทาใหมีรายไดไมเพียงพอมาจุนเจือครอบครัวัทาใหเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวัจากการสารวจขอมูล
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวรอบปีที่ผานมาัรอยละั32% และครอบครัวที่พอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ัพ.ร.บ.
คุมครองัพ.ศ.ั2550ัมี เพี ยงรอยละั54%ัแตยังไมเขาใจอยางทองแท ัซึ่ง คนในชุม ชนสวนใหญ ยัง มีความคิดเดิม ๆ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัววาเป็นเรื่องสวนตัวแมแตญาติพี่นองและผูใกลชิดไมกลาเขาไปชวยเหลือัทาให
ผูหญิงหรือผูถูกกระทาตกอยูในภาวะลาบากัไมกลาบอกใครคิดวาเป็นเรื่องนาอับอายััหรือจาตองยอมถูกกระทาความ
รุนแรงัเนื่องจากเป็นหวงลูกัและตองพึ่ง พารายไดจากผูชายัสาหรับ สาเหตุของการกระทาความรุนแรงัเกิดไดหลาย
ปัจจัยไดแกสุราัยาเสพติดัการพนันัความหึงหวงัสภาวะการเงิน ัการสะทอนความรุนแรงของสื่อตางๆัและสวนใหญ
สมาชิกในครอบครัวไมมีเวลาทากิจกรรมรวมกันัซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่ตองเรงดาเนินการปูองกันัเฝูาระวังเหตุการณที่อาจ
เกิดขึ้นัเพื่อใหประชาชนในชุมชนมีความรูัความเขาใจัและเฝูาระวังเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นัเพื่อใหประชาชนใน
ชุมชนมีความรูความเขาใจััและเฝูาระวังัเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนััั
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อใหประชาชนตาบลหวยกระเจาไดมีความรูัความเขาใจัเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคมครอง
ุ
ผูถูกกระทารุนแรงในครอบครัวัพ.ศ.ั2550
3.2ัเพัื่อลดปัญหาตางๆในชุมชนัและทาใหครอบครัวใหมีความอบอุน
3.3ัเพัื่อใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปูองกันัแกไขปัญหาัและสรางเครือขายัเฝูาระวังปัญหาใน
พื้นที่
3.4ัเพัื่อใหเดกและเยาวชนัมีจิตสานึกที่ดีัและมีความซือ่ สัตยสุจริต
4. เป้าหมาย
ครอบครัวเปูาหมายประกอบดวยัพอัแมัหรือผูปกครองัเดกและเยาวชนัจานวนั40ัคน
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1ัเสนอโครงการเพัื่อพัิจารณาอนุมตัั ิ
5.2ัแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชัุมชี้แจง
5.3ัประสานคณะวัิทยากรัและประชาสัมพัันธเชัิญชวนกลุมเปูาหมายที่สนใจเขัารวมโครงการ
5.4ัดาเนินการจัดซื้อจัดจัางตามระเบียบัพรอมทั้งภาพถัายกิจกรรม
5.5ัดาเนินการตามโครงการ
5.6ัติดตามและประเมินผลการจัดงาน
6. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา

7. งบประมาณดำเนินการ
50,000ับาท
8. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณั2562-2565)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดััเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1ัผูเขาอบรมมีคณ
ุ ธรรมัจริยธรรมัมีจิตสานึกและตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
10.2ัผูเขารับการอบรมตระหนักและเหนความสาคัญของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
10.3ัผูเขารับการอบรมรวมกันเป็น เครือขายเฝูาระวังปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมั“ประกาศเจตจานงตอตานการทุจริตของผูรัิหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตผุ ล
คณะกรรมการัป.ป.ช.ัไดจัดทายุทธศาสตรชาติวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลวั3ัฉบับ
ปัจจัุบันที่ใชอยูเป็นฉบับที่ ั3ัเริ่มจากปีัพ.ศ.ั2560ัจนถึงปีัพ.ศ.ั2564ัซึ่งมุงสูัการเป็นประเทศทัี่มมัี าตรฐานทางั
คุณธรรมจรัิยธรรมเป็นสัังคมมิติใหมทัี่ประชาชนไมัเพักิ เฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบััโดยไดรับความร วมมัอื จากฝุายั
การเมัอื งัหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนัััในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาตัิและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยัมีศัักดิ์ศรีและเกียรติภัูมิในดัานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศัโดยกาหนดวัิสัยทัศนั“ประเทศไทยใส
สะอาดัไทยทั้ ง ชาติ ต ัานทุ จ ริ ต ” มีเ ปู าหมายหลััก เพัื่อ ให ประเทศไทยไดรับ การประเมิ นดัช นีก ารรั บ รู การทุ จ ริ ตั
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารัอยละั50ัในปีัพ.ศ.ั2564ัซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได
นั้นัการบริหารงานัภาครัฐตองมัรี ะดับธรรมาภัิบาลที่สัูงขึ้นัเจาหนัาที่ของรัฐและประชาชนตองมัพี ฤตักิ รรมแตกตางจากัััััั
ทัี่เป็นอยูในปัจจัุบนัั ัไมใชตาแหนงหนาที่ในทางทัจุ ริตประพฤติมชัิ อบัโดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดาเนินงานออกเป็นััั
6ัยุทธศาสตรัดังนี้
ยุทธศาสตรัที่ั1ัสรัางสังคมทีัไมทนตัอการทุจริต
ยุทธศาสตรัที่ั2ัยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตอตัานการทุจรัติ
ยุทธศาสตรัที่ั3ัสกัดกั้นการทุจริตเชัิงนโยบาย
ยุทธศาสตรัที่ั4ัพััฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชัิงรักุ
ยุทธศาสตรัที่ั5ัปฏัิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรัที่ั6ัยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตั(Corruption Perception Index : CPI)
องคักรปกครองสวนทัองถิ่นเปันหนัวยงานของรัฐภายใตโครงสรัางการจัดระเบียบบรัิหารราชการตาม
หลัักการกระจายอำนาจการปกครองัที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสู ทองถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการั
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธัิปไตยัเป็นหนวยงานหลัักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพัื่อั
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นัการพััฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรััฐจะตองใหัความเป็นอัิสระั
แกองคักรปกครองสัวนทัองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นัและสงเสริม
ใหองคักรปกครองสวนทัองถิ่นเปันหนัวยงานหลัักในการจัดทาบริการสาธารณะัรวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสัินใจแกไข
ปัญ
ั หาัในระดับพัื้นที่ัสวนการกำกับดูแลองคกรปกครองส วนทองถิ่นจะทำไดเทัาที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนดััั
และตองเป็นไปเพื่อ การคุ มครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นัทั้ง นี้ัตองยอมรับ วัาปัญหาการทุจ ริตในองคกร
ปกครองส วนท องถิ่นเป็นเรื่อ งที่ ม คัี าครหาัที่ ไดสรัางความขมขื่นใจให แกัคนท างานในองคกรปกครองสัวนท องถิ่ นััััััััั
มาเป็นเวลาชัานานัซึ่งหากพัิจารณาจานวนขององคักรปกครองสวนทัองถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจั
บั่นทอนความมีคณ
ุ ธรรมัจริยธรรมัซื่อสัตยัสัุจริตัของคนทางานราชการสัวนทองถิ่นสวนใหเหัือดหายไปัและหากจะวัา
กันไปแลวััเรื่ องในท านองเดียวกั นนี้กสามารถเกิดขึ้นกัับคนท างานในหนวยงานราชการอัื่นไดเชันเดีย วกั นัเพัียงแตั
คนทางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจานวนมากััและมากกวาคนทำงานในหนัวยราชการอัื่นๆััจึงมีโอกาสหรือ
ความเป็นไปไดสูงที่คนทางานในทองถิ่นัััอาจตองถูกคนหาในเรื่องการใชัอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวัาััแมวาโอกาส
หรือชองทางที่คนทางานในทองถิ่นจะใชอานาจใหัออกนอกลูนอกทางััจะมัไี ดัไมมากเทากัับที่คนทำงานในหนัวยงาน
ราชการอัื่นััและมัูลคาของความเสี ยหายของรัฐ ััที่คนท างานในองคกรปกครองส วนทองถิ่นไดัก อให เกิ ดขึ้นก อาจัััััั
เป็นแคัเศษผงธัุลีของความเสียหาย
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ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคักรปกครองสวนทัองถิ่นดังั นั้นััจึงมีความจาเป็นที่ผบริ
ู หารองคักรปกครองสวนทัองถิ่นั
ตองแสดงเจตจำนงทางการเมัอื งในการตอตัานการทุจริตอยัางเหนชััดเป็นรูปธรรมัััดวยการจัดทาแผนปฏัิบัติการปัองกัันั
การทุจริตัสงเสริมใหองคักรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใสััมีความเขมแขังในการบริหารราชการตามั
หลัักการบริหารกิจการบานเมัอื งที่ดีหรัอื หลัักธรรมาภิบาลบังั เกัิดประโยชนสุขแกประชาชนัััและยกระดับมาตรฐานใน
การปูองกันการทุจริตขององคกรตนเองตัอไปใหครอบคลุมพัื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค์
1.ัเพัื่อแสดงเจตจำนงทางการเมัอื งในการตอตัานการทุจริตของผูบรัิหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยการจัดทาแผนปัองกันการทุจริตในองคกร
ัั2.ัเพื่อใหผูบริหารแสดงเจตจานงตอตานทุจริตัโดยจัดทาประกาศเจตจานงตอตานทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1ัประกาศเจตจานงการตอตานการทุจริตของผูบรัิหารัอยางนอยั1ัฉบับ
4.2ัมีการประกาศเจตจานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนัอยางนอยั1ัครั้ง
4.2ัแผนปฏัิบัติการปูองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นั4ัปี
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
6.1ัประกาศเจตจานงทางการเมืองในการตัอตานการทุจรัิตของผูบรัิหารองคักรปกครองสวนทองถิ่น
6.2ัประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวขัอง
6.3ัจัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏัิบัติการปัองกันั การทุจริต
6.4ัประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏัิบัติการปูองกันการทุจริต
6.5ัจัดทาแผนปฏัิบัติการปัองกันการทุจริต
6.6ัประกาศใชัแผนปฏัิบัติการปูองกันั การทุจริต
6.7ัดาเนินการตามแผนปฏัิบัติการปูองกัันการทุจริต
6.8ัรายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการตอตัานการทุจริตของผูบรัิหารัอยางนอยั1ัฉบับ
- มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบรัิหารตอสาธารณะชนัอยัางนอยั1ัครั้ง
- มีแผนปฏัิบัติการปูองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นั4ัปีัจานวนั1ัฉบับ
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10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององคักรปกครองสวนทัองถิ่นมัคี วามโปรังใสัสามารถปูองกันั การทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลาดับขอรองเรียนการดาเนันิ งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย
โอนเลื่อนตาแหน่งเงินเดือนและมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบัคุ คลั(ถือปฏัิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตผุ ล
พนัก งานเทศบาลัลูก จางประจ าัและพนััก งานจ างของเทศบาลตำบลห วยกระเจาัเป็นบุคลากรที่ ม ัี
ความสาคัญตัอองคักรััโดยการขับเคลื่อนการพััฒนางานของเทศบาลตาบลห วยกระเจาใหมัศี กัั ยภาพัโดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานให เกิ ดประโยชนตัอองคกรัและประชาชนการพััฒนางานขององคกรจะบรรลุ ผลไดตัองเริ่ ม มาจากบัคุ ลากร
ผูปฏัิบัติงานัซึ่งัเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคณ
ุ ภาพจะตองมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชััดเจนัและมัี
มาตรการในัการทำงานที่โปรังใสัสามารถตรวจสอบการทางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธัภิ าพัเป็นธรรมั
เพื่อนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรังใสัและการใหบริการที่เป็นธรรมตรวจสอบไดัอยางแทจริงตัอไปััเพัื่อใหเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตัิเทศบาลัพ.ศ.ั2496ัมาตราั50ัวรรคทายัที่กำหนดใหัการปฏิบััติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล
ตำบลห วยกระเจาตองเป็ นไปเพัื่อ ประโยชนสัุขของประชาชนััโดยวัธิ ีก ารบริห ารกิ จ การบ านเมัือ งที่ ดีั และคำนึ ง ถึงััััััััั
การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏัิบัติราชการััและการเปิดเผยขอมูลขาวสารัตามพระราชกฤษฎีกาัััั
วัาดวยหลัักเกณฑและวิธัีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ัี พ.ศ.ั2556ัมาตราั6ัที่กำหนดใหัการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
นั้นตองกอใหัเกิดประโยชนสัุขของประชาชนััเกิดผลสััมฤทธิ์ตัอภารกิจของรัฐั ัมีประสิทธัภิ าพเกิดความคุัมคาในเชัิงภารกิจ
ของรัฐดังนั้นัเพื่อใหผูบริหารไดกาหนดแนวทางการบริหารบุคคลตามกฎหมายักฎระเบียบัและกาหนดระเบียบ/
แนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณอักษรสร างความโปร งใสัและตรวจสอบการทางานได ัจึงไดจัดั ใหมีมาตรการสราง
ความโปรังใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติในการทางานัเลื่อนขั้นเงินเดือนัเลื่อนตาแหนงัและการมอบหมาย
งานอยางเป็นธรรม
3.2ัเพัื่อใหัการปฏิบััติงานบัคุ ลากรมีรปู แบบขั้นตอนการปฏัิบัติงานที่ถกัู ตองัโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3ัเพัื่อเป็นการปัองกันั การทัจุ ริตในการแสวงหาประโยชนัจากการปฏัิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4ัเพัื่อปรับปรุงกลไกการปฏับิ ัติราชการดานบริหารงานบัุคคลของเทศบาลตำบลหวยกระเจาใหมี
ประสิทธิภาพไดัคนดีัคนเกังเขามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลหวยกระเจาัจานวนั1ัมาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
6.1ักาหนดหลัักเกณฑัการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุัแตงตั้งัโยกยายัโอนเลัื่อนตาแหนง/
เงินเดือนัตามประกาศคณะกรรมการพนัักงานเทศบาลจัังหวััดกาญจนบุรีที่เกัี่ยวขัอง
6.2ันาหลัักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏัิบัตงิ านบุคคล
6.3ัประกาศเผยแพรัมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4ัดาเนินการบริหารงานบัุคคลตามหลักธรรมาภัิบาล
6.5ัสรัุปผลการดาเนินการบรัหิ ารงาน
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ััปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานัักปลัดเทศบาลัเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวนั1ัมาตรการ
- เจาหนัาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏัิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดขอรองเรียนในการดาเนัินการดานบริหารงานบัุคคลของเทศบาลไมันัอยกวาั90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพังึ พอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมัต่ากวา
ระดับั3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใสัสามารถปูองกันการทุจริตของเจาหนัาที่ได
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย
โอนเลื่อนตาแหน่งเงินเดือนและมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีัปลััดเทศบาลัและหัวหนาสัวนราชการ
2. หลักการและเหตผุ ล
เทศบาลตำบลหวยกระเจาััเป็นหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจัหนาที่ในการจัดทาบริการสาธารณะใหัแกัประชาชนในทองถิ่นัตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลัทั้งทัี่เป็นหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตัิเทศบาลัพ.ศ.ั2496ัหนาที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกัองคักร
ปกครองส วนทองถิ่น ัพ.ศ.ั2542ัและหนาที่ตามกฎหมายอื่ นที่ กำหนดให เทศบาลมี หนัาที่ ตัองทำอักี มากมายในการ
ใหบริการสาธารณะแกัประชาชนััผูมารับบริการตัดิ ตอกับหนวยงานตางๆัของเทศบาลนั้นัมักจะประสบปัญหาดานการ
อำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมัมี ากมายัไปรวมอยูักับฝุายผัูบริหารัไมมักี ารกระจายอานาจั
หรือมอบหมายอำนาจหนาทีใ่ นการสั่งการอนุมัติัอนุญาตัไปยังหัวหนาหนวยงานัระดับสานักักองัและฝุายตางๆัซึ่งเป็น
อัุปสรรคอยางยิ่งตัอการใหบรักิ ารัทาใหการบริการเกิดความลาชัาัประชาชนไมัไดรับความสะดวกอัันอาจเป็นสาเหตุห นึ่ง
ของการกระทำการทุจริตประพฤติมชัิ อบในการปฏิบััติราชการของเจาหนัาที่ั ัสงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐััเสัื่อม
ประสิทธิภาพเพื่อใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลัพ.ศ.ั2496ัมาตราั50ัวรรคทายัที่กำหนดใหการปฏัิบัติงาน
ตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลััตองเป็นไปเพัื่อประโยชนัสุขประชาชนัโดยใชวัธิ ัีการบริหารกิจการบานเมัืองที่ดีัตามพระ
ราชกฤษฎีกาวัาดวยหลัักเกณฑัและวิธัีการบริหารกิจการบานเมืองทีัดีัพ.ศ.ั2546ัมาตราั6ัและมาตราั37ัที่กำหนดให
การับริหารราชการเพื่อใหเกัดิ ประโยชนสัุขของประชาชนและเกัดิ ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐัไมมีขั้นตอนการปฏิบััติงาน
เกันิ ัความจ าเป็น ประชาชนไดรับ การอ านวยความสะดวกและไดัรับ การตอบสนองความตองการัการบริห ารงานมี
ประสิทธิภาพัคุมคาัตามพระราชบัญญัติเทศบาลัพ.ศ.ั2496ัมาตราั48(2)ัเตรสัที่กำหนดใหนายกเทศมนตรีัมีอำนาจ
หนาที่ในการสั่งัอนุญาตัและอนัุมัติัเกี่ยวกับราชการของเทศบาลัมาตราั48ัสัตตรสักาหนดใหนายกเทศมนตรีัควบคุม
และรับผัิดชอบในัการบริหารกิจการของเทศบาลัและเป็นผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลัและลูกจางของเทศบาลัมาตราั
48ัวัีสติันายกเทศมนตรีมอัี านาจมอบหมายการปฏัิบัติราชการใหัแกรองนายกเทศมนตรีทีัไดรับแตงตั้งในการสัั่งหรือการ
ปฏัิบัติัราชการของนายกเทศมนตรัไี ดัมาตราั48ัเอกูนวีสติักาหนดใหปลััดเทศบาลเปันผัูบังคับั บัญชาพนักงานเทศบาลั
และัลูก จางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี ัและรับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการประจ าของเทศบาลัให เป็นไปตาม
นโยบายัและอำนาจหนัาที่ อัื่นตามที่มีกฎหมายัก าหนดัหรือตามที่ นายกเทศมนตรีัมอบหมายประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัังหวััดกาญจนบุรีัเรื่องัหลัักเกณฑและเงืัอนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาล
จัังหวััดกาญจนบุรีัดัง นั้นัเพัื่อให การบริหารราชการเป็น ไปตามหลักั การบริห ารกิ จการบ านเมัอื งที่ ดีัตอบสนองความ
ตัองการของประชาชนััลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยากัจึงจาเป็นตองมีมาตรการััั
การมอบหมายอำนาจหนัาที่ัของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อเป็นการลดขั้นตอนการใหบรัิการประชาชนใหัไดรัับความสะดวกัรวดเรวัเป็นธรรมตอบสนองั
ความตองการของประชาชน
3.2ัเพัื่อใหประชาชนมีความพัึงพอใจในการบรักิ ารจากหนัวยงาน
3.3ัเพัื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่งัอนุญาตัอนุมัตขัิ องผัูบริหารทุกระดับ
3.4ัเพัื่อปัองกันการผักู ขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพัินิจอันั อาจเป็นเหตุแหงการทุจริตและประพฤติั
มิชอบในตาแหนังหนาทีร่ าชการ
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสัง่ มอบหมายงานของนายกเทศมนตรีัปลััดเทศบาลัและหัวหนาสัวนราชการัจำนวนั4ัฉบับ
ประกอบดวยนายกเทศมนตรัมี อบหมายใหรองนายกเทศมนตรีัันายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลััดเทศบาลัั
รองปลััดเทศบาลัและหัวหนาสัวนราชการัปลััดเทศบาลมอบหมายใหรองปลััดเทศบาลัปลััดเทศบาลมอบหมายให
หัวหนาสัวนัราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่งัอนุญาตัอนุมัติัตามกฎหมายัระเบียบฯัขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2ัจัดทาหนังสือเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอานาจใหปฏิบัตริ าชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3ัจัดทาประกาศัประชาสัมพันธัใหประชาชนทราบ
6.4ัมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคาสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนนิ การ
4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนัักปลัดเทศบาลัเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูทีเ่ กีัยวของปฏัิบัติราชการแทนัจานวนไมันอยกวาั4ัฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพังึ พอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวกัและลดการผัูกขาดอำนาจหนาที่อัันเป็นชัองทางแหงการทุจริต
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ประโยชนใ์ นทรัพย์สินของทาง
ราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมั“ควบคุมการเบิกจายเงินตามขัอเทศบัญญัตั ิงบประมาณรายจายประจาปัี”
2. หลักการและเหตผุ ล/ทีม่ าของโครงการ
เพัื่อใหการบันทักึ บัญชีัการจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจัายขององคกรปกครองสวนทัองถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับั การปฏัิบัติงานในระบบบัญชัีคอมพิวเตอรัขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมักี ิจกรรมควบคุมัั
ใหงานการเงินและบัญชีักองคลังั ัเทศบาลตาบลหวยกระเจาจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจัายใหความรูความเขัาใจในการ
ปฏัิบตัั ิ ัทาใหเกิ ดความคุมคาและมีประสัิท ธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาปีและดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยัและหนังสัอื สั่งการที่เกีย่ วของัซึ่งถัอื เป็นเรื่อง
สาคัญที่ัองคักรปกครองสวนทัองถิ่นจะตองทาตามกฎหมายัระเบียบัและมัีความจำเป็นตอการบริหารงานของเทศบาล
ตาบลหวยกระเจา
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อใหฝุายการเงินและบัญชีักองคลังััมีความรูัความเขาใจในการปฏัิบัติตามระเบียบัประกาศั
และหนังสัอื ที่เกัี่ยวขัอง
3.2ัเพัื่อลดขอผิดพลาดในการปฏัิบัติงานัทีอ่ าจจะทาใหเกิดความเสียหายแกัทางราชการ
3.3 เพื่อเปิดเผยขอมูลการจัดซือ้ ัจัดจางใหประชาชนทั่วไปทราบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กองคลังัเทศบาลตำบลหวยกระเจา
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลังั เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจัายตามงบประมาณแยกหมวดรายจายัแยกแผนงานัแยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณทัี่ตงั้ ไว
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจาปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ัวัันที่ั1ัตุลาคมั2564ัถึงวันที่ั30ักันยายนั2565ั(และจัดทา
สม่าเสมอทักุ ปี)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังัเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1ับุคลากรฝุายการเงินและบััญชีักองคลังัมีความรูความเขัาใจในการปฏัิบัติตามระเบียบัประกาศ
และหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวของ
10.2ัลดขอผิดพลาดในการปฏัิบัติงานัที่อาจจะทาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการัและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3ัเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ประโยชนใ์ นทรัพย์สินของทาง
ราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมั“การพััฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพััสดัุ”
2. หลักการและเหตผุ ล/ทีม่ าของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎัีกาวาดวยหลัักเกณฑและวิธัีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดัี ซึ่งกำหนดใหมีการบริหารั
ราชการอยางมีประสิทธัภิ าพและเกัิดความคัุมคาในเชัิงภารกัจิ ของรัฐัและเกัิดประโยชนสัูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติั
ใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดัุขององคกรปกครองสวนทัองถิ่นัพ.ศ.ั2535ัและแกัไขเพัิ่มเติมั
และกฎหมายอัื่นๆัที่เกัี่ยวของ
3. วัตถุประสงค์
3.1ัวิเคราะหผลจัดซื้อจัดจางัและนาผลการวิเคราะหเสนอผูบริหารเพือ่ ปรับปรุงการดาเนินงานดาน
จััดซื้อจัดจาง
3.2ัเพัื่อใหมีมาตรการปูองกันในการเอื้อประโยชนธุรกิจของตน/พวกพอง
3.3ัเพัื่อใชเป็นขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4ัเพัื่อใหัทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบััติงาน
3.5ัเพัื่อใชเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธัภิ าพของการจัดหาพััสดุ
3.6ัเพัื่อปูองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควรัผิดวัตถุประสงคัและไมมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1ัหัวหนาฝุายและผูอานวยการกองคลัง
4.2ัเจาหนัาที่ผปฏั
ู ิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
6.1ัจัดเกบขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเป็นรอยละของจานวนโครงการและรอยละของจานวน
งบประมาณ
ัั6.3ัสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
ัั6.4ััสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ัั6.5ัรายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจาปี
ัั6.6ัรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
ัั6.7ัเผยแพรขอมูลใหประชาชนไดทราบ
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังั เทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1ัประชาชนไดรับทราบขัอมูลในการบริหารงานของหนัวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธัภิ าพ
10.2ัผูบริหารมีขัอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธัภิ าพ
10.3ัผูปฏัิบัติงานมีขัอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซือ้ จัดจางใหัมีประสิทธัภิ าพและเกิดั
ความคุมคาเป็นประโยชนกับประชาชน
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกัน และโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการั“ยกระดับั คุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตผุ ล
เทศบาลตาบลหวยกระเจาไดใหัความสาคัญในการสรางความเป็นธรรม/ไมเลัอื กปฏิบัติในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนใหเกัดิ ขึ้นในพัื้นที่มากทัี่สุดัโดยนาแนวทางตามหลัักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภัิบาลั
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใชััโดยเฉพาะหลักความโปรงใส(Transparency)
และหลัักเสมอภาคั(Equity) โดยไมัแบงแยกดานัเพศััถิ่นกำเนัิดัเชัื้อชาติัภาษาัอายุัความพัิการัสภาพทางกายภาพหรัือั
สุขภาพัสถานะของบุคคลัฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมัความเชื่อทางศาสนาัการศึกษาัการฝึกอบรมและอัื่นๆัสอดคลอง
กัับมาตราั8ัแหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลัักเกณฑและวัธิ ัีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีัพ.ศ.ั2546ัที่ไดักาหนดให
สวนราชการจะตัองดาเนินการโดยถัอื วัาประชาชนเป็นศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบััตภัิ ารกิจของัั
ส วนราชการตองเป็ น ไปโดยความซื่ อ สั ตย ัสุจ ริ ตสามารถตรวจสอบไดััดัง นั้ น ัเพัื่อ ให หน วยงานมี ก ารใชัระบบหรือั
หลัก เกณฑัที่ชัดเจนัเทศบาลตำบลหวยกระเจาัจึงมี การนาเทคโนโลยัีม าชวยในการปฏัิบัติงานเพัื่อลดการใชัดุลยพัินิจัััั
ของเจาหนาที่มีการแสดงขั้นตอนการใหบรักิ ารแกัประชาชนอยางชัดเจนััมีระบบการปัองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปัองกัน
การละเวันการปฏิบััติหนาที่ในการใหบรักิ ารััรวมถัึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนั
เพัื่อใหเกิดความพังึ พอใจแกัประชาชนโดยทัดเทียมกันั และไมเลือกปฏัิบัติัซึ่งจะชัวยใหการบริการของหนวยงานมัคี วามัั
เป็นธรรมโปรงใสยัิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อใหเจัาหนาที่ผัูปฏัิบัตงิ านในภารกิจตามทีก่ ฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการอยางมัคี วามั
เป็นธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2ัเพัื่อใหประชาชนผัูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตัอคัณ
ุ ภาพการใหบริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพังึ พอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรัับบริการัรอยละั80
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
6.1ัจัดใหมีระบบเกณฑหรัอื เครื่องมัือการปฏิบััติงานทีัมีความเป็นธรรม/ไมเลัอื กปฏิบัตเิ ป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปรังใสและมัีประสิทธัภิ าพัไดแกัระบบบัตรคิวในการใหบริการัเป็นตน
6.2ัจัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบััติงานัอััตราคาบริการั(ถามี)ัและระยะเวลาที่ใชในการดาเนินการ
ใหผูใชับริการหรัอื ผูมีสัวนไดสัวนเสัียทราบอยางชัดเจน
6.3ัจัดใหมีระบบการปัองกันั หรือการตรวจสอบเพัื่อปูองกันั การละเวนการปฏัิบัติหนัาที่ัไดแกัจัดใหมี
กลองวงจรปิดภายในสถานที่ใหบรัิการ
ัั6.4 จัดทาคูมือประประขาชนั
ัั6.5ัจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพใหบริการั
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562-2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/ฝุาย/ัเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
รอยละความพังึ พอใจของประชาชนผัูรับบรัิการัรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคูมือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านใหประชาชนไดทราบได
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2.3 มาตรการการใช้ดุล ยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนนิ การเกี่ยวกับการบรกิ ารประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ :
กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตผุ ล
พระราชกฤษฎัีกาวาดวยหลักั การบริหารจัดการบานเมืองทีัดีัพ.ศ.ั2546ัมาตราั52ักาหนดใหองคักร
ปกครองส วนท องถิ่นัจัดท าหลััก เกณฑ การบริ ห ารกิ จ การบัานเมื องที่ ดีัโดยอยางน อยตัองมี หลัก เกณฑัเกี่ ยวกับ การัััััััั
ลดขั้นตอนการปฏิบััติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความตัองการของประชาชนัตลอดจนจัดใหมัีการรับฟัง
และส ารวจความคิ ดเห นของประชาชนผัูรับ บรัิก ารััเพัื่อ ปรับ ปรัุง การบริห ารงานให สอดคล องกบความต องการัััััััััั
ของประชาชนมากที่สุดััประกอบกับในปีที่ผัานมาไดัมีการประเมินองคักรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีั
และไดดาเนินการตามโครงการดัังกลัาวอยางตอเนื่องทุกปีนั้น
เพัื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมัอื งที่ดีเป็นไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสัุขตอประชาชน
เกิดผลสััมฤทธิ์ตัอภารกิจขององคักรมีประสิทธัภิ าพและความคัุมคาัสามารถลดขั้นตอนการปฏิบััติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดัอยางแทัจริงัหรืออยางนัอยมีผลการประเมินไมต่ากวาปีที่ ผานมาัเทศบาลตาบลหวยกระเจาััััั
จึงไดจัดทาโครงการปรับปรัุงกระบวนการทางานหรอลดขั้นตอนการทำงานหรัือการบรักิ ารัััเพัื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและมี
มาตรฐานในการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดั การที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ของัเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิ านการบรัิการประชาชน
3.2ัเพัื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3ัเพัื่อรับฟัังและสารวจความคิดเหนของประชาชนผัูรับบรัิการ
3.4ัเพัื่อปรับปรุงและเพัิ่มประสิทธัภิ าพในการใหบริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1ัเพัื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตำบลหวยกระเจาใหสั้นลง
4.2ัประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหวยกระเจา
4.3ัประชาชนนอกพัื้นที่ัและประชาชนทั่วไป
4.4ัพนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลตาบลหวยกระเจา
4.5ัผูบัังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับั การสั่งการัอนุญาตัการอนัุมัติัและการปฏัิบัติ
ราชการใดๆัไปสัูผูใตบังคับบัญ
ั ชาซึ่งมัีหนาที่รับผัิดชอบในการดาเนินการเรืัองนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจาััอำเภอหัวยกจาั จัังหวััดกาญจนบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1ัแตงตั้งคณะกรรมการปรัับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏัิบัติราชการ
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6.2ัประชุมคณะกรรมการัวมตรวจงานบรัิการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏัิบัติปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบรัิการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพัิจารณางานในภารกิจวัาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาั
สามารถมอบอานาจการตัดสนใจเกี่ยวกับการสัั่งัการอนัุญาตัการอนัุมัติัหรือการปฏัิบัติราชการใดๆัใหแกัใตบังคับ
บัญชา
6.3ัประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบััติราชการัและประกาศกระบวนงานบรักิ ารประชาชนัััั
ที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรีััหรือปลััดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทัว่ ไปพรัอมทั้งจัดทำแผนภัูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏัิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4ั มีระบบการรับฟังขอรัองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนั และนาผลดังกลาวมาปรับปรุงั
การปฏิบััติราชการ
6.5ัรายงานผลการปฏัิบัติงานััความคิดเหนและอัุปสรรคตัางๆัใหนายกเทศมนตรัีและผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ััปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
8. งบประมาณดาเนนิ การ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการััในเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1ัประชาชนไดรับความสะดวกัรวดเรวในการติดตอขอรัับบริการัและมัคี วามพัึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนัาที่
10.2ัการปฏิบััติราชการมัคี วามคลองตัวัและบุคลากรมีความกระตัอื รัือรนในการปฏัิบัตงัิ าน
10.3ัการปฏิบััติราชการมัคี วามสอดคลัองกัับนโยบายปฏัิรูประบบราชการ
10.4ัทาใหภาพลัักษณัของเทศบาลตาบลหวยกระเจาเปลีย่ นไปในทัศิ ทางที่ดขี ัึ้นและทำใหประชาชนัั
มีความศรัทธาตัอคณะผูบริหารมากยิง่ ขึ้น
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2.3 มาตรการการใช้ดุล ยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.2 มีการกระจายอำนาจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการ
อื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนมุ ัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตผุ ล
การมอบหมายอานาจหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆัภายในองคกรนั้นักเพื่อ
เป็นการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัวัรวดเรวัซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบขายของความรับ ผิดชอบที่ จ ะมอบหมายให ผูใตบัง คับบัญ ชาัจะพิจ ารณาถึงความสาคัญ ัคุณสมบัติัความรูั
ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอยางดีัดวยความรอบคอบและเหมาะสมัเพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดั
ประโยชนสูงสุดแกราชการัดังนั้นัการดาเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณั
ที่การบริหารราชการตองเป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนัเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐัความมีประสิทธิภาพั
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐัการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานัการกระจายอานาจการตัดสินใจัการอานวยความสะดวกั
และการตอบสนองความตองการของประชาชนัแตทั้งนี้ตองมีผูรับ ผิดชอบตอผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการั
บานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพัื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตาบลหวยกระเจาัภายใตกรอบอำนาจหนัาที่ตามที่ักฎหมาย
กาหนดใหัเป็นไปอยัางมีประสิทธัภิ าพัรวดเรวและเกัิดประโยชนสัูงสุดแกราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผูบริหารเทศบาลัปลััดเทศบาลัรองปลััดเทศบาลัและหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
6.1ัจัดทาบันทึกเสนอเพัื่อพัจิ ารณาขออนัุมัติัอนุญาตัสั่งการัแตงตั้งัมอบหมายัคณะผูับริหาร
ปลัดั เทศบาลัรองปลััดเทศบาลัหรือหัวหนาสัวนราชการัเพัื่อลดขั้นตอนการปฏิบััติราชการ
6.2ัดาเนินการออกคำสั่งฯ
6.3ัสาเนาคาสั่งฯัแจงคณะผูับริหารัปลััดเทศบาลัรองปลดเทศบาลัหรือหัวหนาสัวนราชการทุกสวนัั
ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562ั–ั2565)
8. งบประมาณดาเนนิ การ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
การบริหารราชการัการดาเนันิ งานัการปฏิบััติงานเกิดความคลองตัวและรวดเรวัตลอดจนการอานวยั
ความสะดวกและการใหบรัิการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธัภิ าพ
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏบิ ัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม
จริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมื องที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ”
2. หลักการและเหตผุ ล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกาหนดดัชนีในการ
ประเมัินที่คานึงถึงหลักธรรมาภัิบาลัจรรยาบรรณสากลัและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถัึงขัอเทจจริงของ
การัทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐัสาเหตุสวนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคลัหรือเกัิดจาก
ปัจจัยััทางวััฒนธรรมขององคกรัหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆัที่เอัื้อใหเกิดการทุจริตัดังนั้นัวัธิ
การบริหารจัดการัภายในองคักรที่นำไปสัูการปรับั เปลัี่ยนพฤตักิ รรมัคานิยมและวัฒนธรรมขององคักรใหกลายเป็นสัิ่งที่
ยอมรับไดของัผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคักรัโดยการสรัางความตระหนักถังึ ความรับผัิดชอบและการมีสวนรวม
ในการตัอตานการัทุจริตภายในองคกรัของผูบริหารและเจัาหนาที่ถึงแมจะเปันสัิ่งที่ยากตัอการดำเนินงานกัตามัแต
เป็นสัิ่งสาคัญ
ั ที่หนวยงานัตองสรัางใหเกิดการเปลัี่ยนแปลงเพื่ อนำไปสัูองคักรที่มคัี ุณธรรมและความโปรังใสในการ
ดำเนินงานัตลอดจนเป็นการสรางัแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตัอสังคมัชัุมชนัและประเทศเกิดความ
ตระหนัก ถึงภัยจากากรทุ จริตและัปฏัิเสธการทุ จ ริตในทุ กรูป แบบดังนั้นัเทศบาลตำบลห วยกระเจาััจึง ไดจัด ทำ
มาตรการั“จัดทาขอตกลงการปฏิ บััติราชการ” ที่ักาหนดดัชนีในการประเมินการปฏัิบัติราชการดวยความซื่อสััตยั
สุจริตัตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีัขึ้นัเพัื่อเป็นการพััฒนาวัธิ ัีการดาเนินงานภายในองคกรที่จ ะนำไปสัู
การยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหัสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อใหบัคุ ลากรปฏัิบัติราชการดวยความซื่อสัตยััสุจริตัมีคัุณธรรมัตามแนวทางการบริหารกิจการั
บานเมืองที่ดี
3.2ัเพัื่อใหัทุกสวนราชการั(สำนักั /กอง)ันาไปยึดถือปฏัิบัตัิ ัและปฏิบัตหิ นาที่อยางเป็นธรรม
3.3ัเพัื่อเสรัิมสรางวััฒนธรรมองคักรทีม่ ีความโปรงใสัมีคณ
ัุ ธรรมัไมเอื้อประโยชนแกพวกพองและ
บุคคลอื่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคักรปฏิบััติตามเกณฑตัวชัี้วััดขัอตกลงการปฏัิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
6.1ัจัดทาขอตกลงในการปฏัิบัตริ าชการของทักุ สวนราชการระหวัางสวนราชการกัับผัูบรัิหารทองถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏัิบตัั ิราชการดวยความซื่อสัตยััสุจริตัตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2ัรวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบััติราชการของทักุ สวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3ัประชาสััมพัันธัพรัอมแจงใหทุกสวนราชการถัอื ปฏัิบัติ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562ั–ั2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานักั /กองัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบััติราชการ
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมอื กับหนว่ ยงานราชการจังหวดั อำเภอที่ได้ดาเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความรว่ มมอื กบั หนว่ ยงานตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตผุ ล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องคักรปกครองสวนทัองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนัวยงานกระทรวงมหาดไทยัทั้งผูวัาราชการจังหวััดและนายอำเภอกากับดูแลใหัั
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดาเนินกัจิ การเป็นไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมัีประสิทธัภิ าพตามอำนาจหนาที่ััััั
ที่กาหนดไวในักฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอ้ ำนาจขององค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น ซึ่งในแงัของการ
ทุ จ ริตัจะเกัี่ยวขัองกับั การใช จ ายเงิ น ไปโดยชอบด วยกฎหมายระเบัยี บขัอบัง คับ หรื อ ไม ัหรือตรวจสอบเพื่ อ ให
นักการเมัอื งทองถิ่นัและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดาเนินกิจการตางๆัอยางโปรงใสและสุจ ริตัซึ่งหนวยงานทั้ ง
สานักงานคณะกรรมการัตรวจเงินแผ นดิ น(สตง.)ัและคณะกรรมการปูอ งกัันและปราบปรามการทุ จริตแหังชาติั
(ป.ป.ช.)ัเป็นองคกรที่มีหนาที่สาคัญัดังนัน้ ัเทศบาลตาบลหวยกระเจาจึงไดมีมาตรการั“ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้นัเพัื่อสงเสรัิมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอัิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหัมีประสัิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพัื่อสงเสรัิมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอัิสระที่มหี นาที่
ตรวจสอบัองคักรปกครองสวนทัองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบัควบคุมัดูแลการปฏัิบัติราชการของเทศบาลตาบลหวยกระเจาจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคักรอัิสระเป็นอยางมีประสิทธัภิ าพ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
กาหนดผูรับผิดชอบและใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทัง้ จากผูักากัับดัแู ลและองคกรอัิสระั
อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักั งานตรวจเงินแผันดิน
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบััติราชการประจำปีัหรือคณะทางาน
- การรับการตรวจจากสานักั งานัป.ป.ท.ัตามโครงการัITA LPA จังหวััด
- จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามทุจริต
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ั4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562-2565)
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8. งบประมาณดาเนนิ การ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานักั /กองัเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลหวยกระเจาใหความรวมมัอื ในการตรวจสอบัควบคุมัดูแลการปฏัิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลหวยกระเจาจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอัิสระ
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2.5.3 ดาเนินการให้มีเจา้ หนา้ ที่ที่รับผิดชอบดาเนนิ การให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าว หาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตผุ ล
ดวยเทศบาลตาบลหวยกระเจามีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปิดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่อ งรองเรียนัแจ งเบาะแสััเสนอขอคิดเหนััซึ่งสามารถยื่นคารองเรียน ผัาน
ชัองทางตางๆัไดแกัระบบอัินเตอรเนัตัทางโทรศัพทัหรือแจงเบาะแสดวยตนเองฉะนั้นัเพัื่อใหัการดาเนินการรับั เรื่อง
รองเรัียนเป็ นไปดวยความเรียบรอยัสามารถแก ไขความเดือ ดรัอนของประชาชนไดัอยางมีป ระสัิท ธิ ภาพัจึง ไดแตังตั้ง
คณะทางานรับผัิดชอบการรับเรืัองรองเรียนประจาเทศบาลตำบลหวยกระเจาัรวมถัึงจัดทาคูมือดำเนันิ การเรื่องรัองเรียนััััั
ของเทศบาลตาบลห วยกระเจาขึ้น ัเพัื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับ ทราบหรือรับ แจงเรืัองรัองเรียนตางๆ
เจาหนาที่รับผัิดชอบไดถือปฏัิบัติใหเป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผัูรับผิดชอบดาเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2ัเพัื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณัไี ดรับทราบหรัือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัตั ิงานทีส่ อดคลองกับั กฎหมายัระเบียบและหลักเกณฑัเกี่ยวของอยางถักู ตอง
3.3 เพื่อใหมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผูกระทาผิดทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
-ัมีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนัาที่รับผิดชอบดาเนินการเกัี่ยวกับเรื่องรัองเรียน
-ัมีการแตงตั้งคณะกรรมการัเพือ่ ตรวจสอบขอเทจจริงในการรองเรียนัและการกระทาผิดทุจริต
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
6.1ักาหนดผูรัับผัิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2ัจัดทาคูมือดาเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตาหวยกระเจา
6.3ัจัดประชัุมใหความรูเจาหนาทีผ่ ูรัับผัิดชอบเรือ่ งรัองเรียนเพื่อใชัเป็นมาตรฐานในการปฏัิบัติงานและ
ดาเนินการแกไขปัญหาเรื่องรัองเรียนที่ไดรับจากชัองทางการรองเรียนตางๆใหเป็นไปในทิศทางเดียวกันัโดยโปรงใสและั
เป็นธรรม
6.4ัเผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกีย่ วกับเรื่องรัองเรียนของเทศบาลตาบลั
หวยกระเจาัใหผูรัับบริการัผูมีสัวนไดเสียคูสัญญาัประชาชนทั่วไปัหนวยงานภายนอกตลอดจนบัุคลากรภายในหนวยงานั
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562ั–ั2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เจาหนัาที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องรัองเรียนดำเนันิ การจัดการเรื่องรัองเรียนของเทศบาลตาบล
ห วยกระเจาตามคูัมือัดาเนินการเรื่ องร องเรีย นของเทศบาลตาบลห วยกระเจาโดยปฏิบัติตามขัั้นตอนการปฏัิบัติง านที่
สอดคลัองกับั กฎหมายัระเบียบัและหลักเกณฑัที่เกัี่ยวขัองอยัางถัูกตัอง
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายวา่ ดว้ ยขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลห้วยกระเจาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ”
2. หลักการและเหตผุ ล
ตามมาตราั9ัแหังพระราชบัญ
ั ญัติขัอมูลขาวสารของราชการัพ.ศ.ั2540ับัญญัติใหัหนัวยงานของรััฐ
ตัองจัด ใหัมี ขอมู ล ขาวสารของราชการอยัางนัอยตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว ให ประชาชนเขัาตรวจดูไ ดัณัที่ ท ำการััััััััั
ของหนัวยงานของรั ฐโดยเรี ยกสถานที่ที่ จัด เก บรวบรวมขอมู ลขาวสารและใหับริการวัาั“ศูนยขัอมู ลขัาวสาร” โดยมี
เจตนารมณัใหัประชาชนมีโอกาสอยัางกวางขวางในการไดัรับขาวสารเกี่ยวกับการดาเนินการตัางๆัของรัฐ
ดังนั้นัเพัื่อใหการดำเนินการดังั กลัาวเปันไปตามที่กฎหมายกาหนดัเทศบาลตำบลหวยกระเจาจึงไดัใหมีั
สถานที่ ส ำหรับ ประชาชนเขัาตรวจดูขัอมู ล ข าวสารซึ่ ง ไดัรวบรวมไวัััโดยจั ดเปันศูนย ขอมัลู ขัาวสารเทศบาลตาบลััััััััั
ห วยกระเจาัใหับริ ก ารัณัศู น ย บริ ก ารรัวมเทศบาลต าบลห วยกระเจาัโดยมี ั งานประชาสััม พันั ธ ัส านั ก ปลั ดััััััััััั
เป็นผูรับผัิดชอบััขอมูลขาวสารตางๆัที่ประชาชนสามารถเขัาตรวจดูไดัเพัื่อประชาชนจะไดัสามารถรับ รูัสิทธัิและหนัาที่
ของตนอยัางัเตมที่ในการแสดงความคิดเหันและใชัสิทธัิทางการเมัอื งไดัโดยถูกตัองตรงกับความเปันจริงัในการรักษา
ประโยชนัของตนัตอไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเปิดเผยขอมูลขาวสารอันเป็นประโยชนแกประชาชนอยางครบถวนัถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเทจจริง
3.2ัเพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
หวยกระเจา
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลหวยกระเจาัจานวนั1ัแหง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ณัศูนยขัอมูลขาวสารของเทศบาลตาบลหวยกระเจาั(ภายในศูนยบริการรัวมัเทศบาลตาบลหวยกระเจา)
6. วิธีดาเนินการ
6.1ัมีการจัดตั้งศูนยัขัอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหัประชาชนเขัาตรวจดูขอมูล
6.2ัมีการแตงตั้งเจัาหนัาที่ผูรัับผัิดชอบเปันปัจจุบััน
6.3ัมีการจัดวางเอกสารขัอมัลู ขัาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลัการบริหารงบประมาณัการเงิน
การจัดหาพัสดุ ัการคำนวณราคากลางัรายงานผลการปฏัิบัติง านเปันไปตามหลัก เกณฑ ัวัธิ ัีก ารที่ ก ฎหมายัระเบียบััััััััั
กฎขอบัง คับที่ กาหนดใหัองคักรปกครองสัวนทองถิ่นตองเผยแพรัใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ัขอมูล ครบตาม
รายการที่กาหนด
6.4ัมีการจัดประชัุมใหัความรูัแกบุคลากรขององคักรปกครองสัวนทองถิ่นัเกี่ยวกับการปฏัิบัติตามัพ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการัพ.ศ.ั2540
6.5ัมีการใหความรูัแกัประชาชนเกี่ยวกับัพ.ร.บ.ัขอมูลขาวสารของราชการัพ.ศ.ั2540
6.6ัมีบริการอัินเตอรัเนตสาหรับใหับริการประชาชนทั่วไป
6.7ัมีการจัดเกบสถิติผัมารั
ู บบริการและสรุปผลเสนอผูับรัิหาร
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562ั-ั2565)
8. งบประมาณดาเนนิ การ
ไมัใชังบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสััมพันั ธัััสานักปลัดเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จานวนผูมาใชบริการศูนยัขอมูลขัาวสารของเทศบาลตาบลหวยกระเจา
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรูต้ าม พ.ร.บ. ข้อมลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตผุ ล
คุณธรรมัจริยธรรมเป็นหนึ่ง ในหลัก ธรรมาภิบ าลที่หนวยงานภาครัฐทุก แห งพึง ปฏิบัติเ พื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและสังเสรัมิ องคักรใหมัศี กั ยภาพและประสิทธัภิ าพัซึ่งรวมไปถังึ ความโปรังใสการทางานที่จาเปันตัองมีใน
ทุกหนัวยงานโดยเฉพาะหนัวยงานภาครัฐัโดยหนัึ่งในแนวทางที่จ ะชวยใหัเกิดความโปรังใสในการทางานคือการเปัดิ เผยั
ขอมูลขาวสารตามทัี่รัฐธรรมนูญแหังราชอาณาจักรไทยัพ.ศ.ั2540ัมาตราั58ับัญญัติเกี่ยวกับสิทธัิการรับรูัหรือรับทราบั
ขอมูลขาวสารของราชการวัาั“บุคคลยัอมมัีสิทธิ์ไดัรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการั
หนัวยงานของรัฐรัฐวัิสาหกิจัหรือราชการสัวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญ ญัติขัอมูลขัาวสารของราชการัพ.ศ.ั2540ั
ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัตัิขัอมูลขาวสารของราชการวัาในระบอบประชาธัิปไตยัการใหประชาชนััััั
มีโ อกาสกวัางขวางในการไดัรับ ขอมูลขัาวสารเกี่ยวกับ การดาเนินการตัางๆัของรัฐ เปันสัิ่ง จำเปันัเพัื่อ ที่ป ระชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเหนและใชสิทธิ์ทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตาบล
หวยกระเจาใหประชาชนรับ รองอยางถูก ตองัรวดเร วจากการทางานที่มี ป ระสิท ธิภาพจึง เป็นสิ่ง ที่ จ าเป็นอยางยิ่ง ซึ่ง ั
สอดคลัองกัับแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหวยกระเจา
ดัง นั้นัเพื่ อเสริมสร างให เทศบาลตาบลห วยกระเจามี ความโปร งใสในการท างานมากยิ่ง ขึ้นัจึงไดจัด
กิจกรรมเสรัิมสรัางคัุณธรรมจริยธรรมันาความโปรังใสสูัองคกรัเพัื่อใหบุคลากรของเทศบาลและตัวั แทนชุมชนไดัรับรัูสิทธัิ
ในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรมัจริยธรรมัและความโปรงใสัและเมัื่อเกิดความเขาใจแลัว
จะสามารถขยายผลบอกตัอไปยัังผูัใกลัชัิดัสรัางเครือขัายความรัวมมัอื ระหวัางเทศบาลกับภาคประชาชนใหัมีความเขมแขังั
ยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพัื่อใหผูัเขัารวมกัจิ กรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมัคี ุณธรรมัจริยธรรมและความโปรังใสในการั
ทางานและมีความรูัเกี่ยวกับสัิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัตขัิ ัอมูลขาวสารของราชการัพ.ศ.ั2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผูัเขัารวมอบรมัจานวนั50ัคน
(ตัวแทนสานัก/กองัจานวนั10ัคน, ผูเขารวมประชุมัจานวนั40ัคน)
ผลการเรียนรูเฉลี่ยัรอยละั80
ผูัเขัารวมกัิจกรรมมีความพังึ พอใจัรอยละั80
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนที่ั1ัสารวจความตัองการ
อบรมัขั้นตอนที่ั2ัออกแบบหลักสูตรั
ขั้นตอนที่ั3ัดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ั4ัวััดผลความรู
ขั้นตอนที่ั5ัติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562ั-ั2565)
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8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสััมพันธััสานักปลัดเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จานวนผูเขัารวมอบรม
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละความพังึ พอใจของผูัเขัารวมกัิจกรรม
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3.1.2 มีการเผยแพรข่ อ้ มลขา่ วสารเกี่ยวกบั การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุ
การคานวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคบั
ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรข่ ้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตผุ ล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการัพ.ศ.ั2540ัมาตราั7ัและมาตราั9ักาหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตัองจัดใหัมีการเผยแพรัขัอมูลที่สำคัญๆัของหนัวยงานัเชนัโครงสรัางและการจัดองคกรัอำนาจหนัาที่ัแผนงานั
โครงการและอัื่นๆัดังนั้นัเทศบาลตาบลหวยกระเจาจึงไดัจัดทามาตรการั“เผยแพรัขัอมูลขัาวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
ขึ้นัเพัื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏัิบัติราชการตามอำนาจหนัาที่และเขาถึงขัอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลั
ตาบลหวยกระเจาัไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อใหัมีการเผยแพรัขัอมัลู ขัาวสารทีส่ าคัญและเขัาถังึ งัาย
3.2ัเพัื่อใหัมีการเผยแพรัขัอมัลู ขัาวสารที่หลากหลาย
3.3ัเพัื่อใหประชาชนหรัอื ผูัรัับบริการสามารถเขัาถังึ ขัอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิง่ ขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตัางๆัเผยแพรัตอประชาชนในพัื้นที่ัและเขัาถึงไดโดยสะดวกมากกวาั10ัประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
พัื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
จัดใหัมีขอมูลขาวสารประเภทตัางๆัเผยแพรัใหประชาชนทั้งในและนอกพัื้นที่ัไดแก
- แผนพัฒนาทัองถิ่น
- งบประมาณรายจัายประจำปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพััสดุ/แผนจัดซื้อจัดจาง
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรัุปผลการจัดซื้อจัดจัาง
- ขอมูลรายรัับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูับริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏัิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏัิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562ั–ั2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสััมพันธัสานักปลัดัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จานวนขอมูลขาวสารทีัไดัรับการเผยแพร
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3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่ วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีชอ่ งทางทีป่ ระชาชนเขา้ ถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา”
2. หลักการและเหตผุ ล
ดวยพระราชบัญญัตขัิ ัอมูลขาวสารของราชการัพ.ศ.ั2540ัมาตราั7ัและมาตราั9ักาหนดใหหนัวยงาน
ของรัฐจะตัองจัดใหัมีการเผยแพรัขัอมูลทีส่ ำคัญๆัของหนัวยงานัเชันัโครงสรัางและการจัดองคักรัอำนาจหนัาที่แผนงานั
โครงการและอัื่นๆ
ดังนั้นัเทศบาลตาบลหวยกระเจาจึงไดตระหนักและเหนความสาคัญของการเผยแพรขอมูลที่สาคัญๆัของ
หนัวยงานผ านทางชัองทางที่ หลากหลายัเพัื่อ ให การเผยแพรัขัอมู ลขาวสารครอบคลุม ทักุ กลุัมเปูาหมายัไดแกัหนัวย
ประชาสััมพัันธัณัที่ ทำการของหนัวยงานัเวับไซตของหนัวยงานหรัอื สื่อสังคมั(Social Media) หมายเลขโทรศัพั ทััััั
เฉพาะการเผยแพร ขอมู ลทางสื่อ สิ่งพิ ม พ ตางๆัโทรทั ศนัวิท ยุัสื่ออิเ ล กทรอนิก ส อื่นๆัทั้ ง นี้ั เพื่อให ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลหวยกระเจาไดงายและ
สะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อใหัมีชัองทางการเผยแพรัขัอมูลขาวสารของหนัวยงานที่หลากหลาย
3.2ัเพัื่อใหประชาชนหรัอื ผูัรัับบริการสามารถเขัาถังึ ขัอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิง่ ขึ้น
3.3ัเพัื่อใหัมีชัองทางในการรับั เรื่องรัองเรียนที่เขัาถึงประชาชนไดังาย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ชัองทางในการเผยแพรัขัอมูลขาวสารของหนัวยงานัจานวนไมนอยกวัาั7ัชัองทาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
พัื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
จัดใหัมีและเผยแพรัขัอมูลขาวสารในชองทางที่เปันการอำนวยความสะดวกแกัประชาชนัไดแก
- บอรัดหนัาสำนัักงานเทศบาลตาบลหวยกระเจา
- บอรัดประชาสัมั พัันธของเทศบาลตาบลหวยกระเจาัรานคาชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วัิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนัวยประชาสััมพันธ
เคลื่อนที่
- ศูนยขัอมูลขาวสารขององคักรปกครองสัวนทัองถิ่นัมีเจาหนัาที่ใหบริการประจาและให
ประชาชนสัืบคันไดัเอง
- จัดสังเอกสารเผยแพรัรายงานประจาปี
- ประชาสััมพัันธขอมูลการดำเนินงานขององคักรปกครองสัวนทองถิ่นัผัานสัื่อมวลชน/การจัดั
แถลงขาว
- หนังสัอื พัมิ พหรือวิทยัุทองถิ่น
- ประกาศผัานเวับไซตั/เวับบอรด/เฟสบุ๊คัที่มขัี อมูลผลการดาเนินงานขององคักรปกครอง
ััสัวนทองถิ่น

58
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีัั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562ั–ั2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสััมพันั ธััสานักปลัดัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จานวนชองทางในการเผยแพรัขอมูลขัาวสารของหนัวยงาน
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3.2 การรับฟังความคิดเหนการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเหนของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมมีส่วนร่วมของของประชาชน(จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น/ทบทวน)
2. หลักการและเหตผุ ล/ทีม่ าของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลัพ.ศ.ั๒๔๙๖ัแกไขเพิ่มเติมถึงั(ฉบับที่ั๑4)ัพ.ศ.ั๒๕6๒ัมาตราั๕๐(๙)ััและ
พระราชบัญ ญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให แก องค กรปกครองส วนทองถิ่นัพ.ศ.ั๒๕๔๒ัหมวดั๒ัั
มาตราั๑๖ั(๑)ัการจัดท าแผนพัฒ นาทองถิ่นของตนเองัประกอบกั บ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยัวาดวยการจัดท า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นัพ.ศ.ั๒๕๔๘ัและที่แกไขเพิ่มเติมถึงั(ฉบับที่ั3)ัพ.ศ.ั๒๕61ััและตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดัที่ัมทั๐๘๑๐.3/วั7467ัลงวันที่ัั14ััธันวาคมัั2563ััเรื่องแนวทางการ
จัดทาแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ั(พ.ศ.ั2566ั–ั2570)ัซึ่งไดกาหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอานาจและหนาที่ในการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น ััโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจายประจาปีัังบประมาณรายจายเพิ่มเติมััและงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของ
แผนนั้นััรวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นัั
สาหรับ แผนการดาเนินงานััเป็นแผนการดาเนินงานที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงานััโครงการพัฒนาและกิจกรรม ััที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจาปีงบประมาณนั้นััเพื่อใชงบประม าณที่มีอยูอยาง
จากัดในการพัฒนาัอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาัั
ดังนั้นััเพื่อใหการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่นััประจาปีงบประมาณััพ.ศ.ั๒๕๖6-2570ััเป็นไปดวยความ
ถูก ตองตามกฎหมายดัง กล าวััเทศบาลตาบลห วยกระเจาััจึง ไดจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒ นาท องถิ่น ัประจ าปี
งบประมาณัพ.ศ.ั๒๕๖6ั-ั2570ััขึ้นััโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ััั
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อจัดเกบขัอมูลพัื้นฐานที่เปันมาตรฐานสามารถนาไปใชัประโยชนัในการจัดทาแผนชัุมชนและั
วางแผนพัฒนาทัองถิ่น
3.2ัเพัื่อระดมความคิดเหนและกำหนดแนวทางการแกไขปัญ
ั หาของผูนาชัุมชน
3.3ัเพัื่อใหัไดแผนงานโครงการของชุมชนันามาบรรจัไุ วในแผนพัฒนาสัี่ปัีของเทศบาล
3.4ัเพัื่อรับทราบปัญ
ั หาและความตัองการที่แทจริงของประชาชน
3.5ัเพัื่อฝัึกใหประชาชนไดรวมกระบวนการัรวมคัิดัรวมทาัรวมแกปัญหาัและสังเสรัมิ ระบอบ
ประชาธัิปไตยแบบมีสัวนรัวม
3.6ัเพัื่อใหประชาชนมีสัวนรัวมในการปัองกันั และปราบปรามการทุจริตการปฏิบััติราชการขององคักรั
ปกครองสัวนทองถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเกบขัอมูลพื้นฐานชัุมชนัและจัดใหมีประชัุมเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมัจานวนั21ั
หมูบานัในเขตเทศบาลตาบลหวยกระเจาสาหรับใหประชาชนััเพื่อนามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
ั
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5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
ั6.วิธีดาเนินการ
6.1ัเสนอขออนุมัติโครงการ
6.2ัประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชาคม
6.3ัจัดประชุมชี้แจงทาความเขาใจ
6.4ัจัดประชุมผูนาชุมชนและเวทีประชาคมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามตารางทีก่ าหนด
6.4ัสรุปผลการจัดทาเวทีประชาคมฯเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
จัดเวทีประชัุมประชาคมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนัจานวนั21ัหมูบานั
8. งบประมาณดำเนินการ
40,000ับาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานัักปลัดัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีขอมูลพัื้นฐานชัุมชนที่ไดัมาตรฐานสาหรับใชในการวางแผนพััฒนาทัองถิ่น
2. ไดรับทราบปัญ
ั หาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตัละหมูบาน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชนัเพัื่อนำมาบรรจุไวัในแผนพัฒนาสีป่ ี
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเหนและรัวมกัันแกไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขัามามีสวนรัวมในการตัดสัินใจตามระบอบประชาธัิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรัวมในการปัองกันั และปราบปรามการทุจริตการปฏัิบัติราชการขององคักรปกครอง
สัวนทัองถิ่น
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3.2 การรับฟังความคิดเหนการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.2 มชี ่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการกาหนดขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์”
2. หลักการและเหตผุ ล
เทศบาลตาบลหวยกระเจาัเป็นหนวยงานภาครัฐที่เนันการใหบริการประชาชนัและมัเี ปัาหมายใหัมีการ
บริการประชาชนในดัานตางๆัที่อยูัในอำนาจหนัาที่ดัวยความรวดเรวัมีประสิทธัภิ าพัและเกัิดประโยชนัตอประชาชนั
ผูัรับ บรัิก ารโดยตรงัโดยถื อ วัาประชาชนเปันศู นย กลางที่ จ ะไดัรับ การบริก ารอยัางสะดวกรวดเร วัและลดภาระัััััััััััั
ของประชาชนเปันสำคัญัดังนั้นัเพัื่อใหัการดาเนินงานดัานบริการเปันไปอยัางตัอเนื่องและเปันการอำนวยความสะดวก
และัตอบสนองความตัองการของประชาชนััเทศบาลตาบลหวยกระเจาจึงมักี ารจัดตั้งศูนยรับเรัื่องราวรัองทุกขัเพัื่อไว
สาหรับ
ััรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดัรับความเดัอื ดรัอนตางๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อรับทราบปัญ
ั หาความเดือดรัอนของประชาชนในพื้นที่ัและจะไดแกไขปัญหาไดอยัางถัูกตัอง
หรัือนามาเป็นขัอมูลในการทาแผนงานโครงการแกัไขปัญหาตัอไป
3.2ัเพัื่ออำนวยความสะดวกแกัประชาชนที่มาติดตัอราชการัณัสำนัักงานเทศบาลตาบลหวยกระเจา
3.3ัเพัื่อเสรัิมสรัางความสัมพันธอัันดีระหวัางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขัจากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนราคาญหรือผูมี สวน
ไดเสียที่เกัี่ยวขัองัโดยการปฏัิบัตรัิ าชการตัองสามารถใหบรัิการไดัอยัางมีคุณภาพัสามารถดำเนินการแลัวเสรัจภายในั
ระยะเวลาที่ กาหนดัสรัางความเชื่อมัั่นไววางใจััรวมถัึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความตองการของประชาชนั
ผูัรับบรัิการัและผูมีสวนไดสัวนเสัียที่มีความหลากหลายและมัีความแตกตัางกันั ไดัอยางเหมาะสมและมักี ารจัดเตรียม
ระบบัการแกไขหรัอื บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆัที่อาจจะเกัดิ ขึ้นตามมาได
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาประกาศขั้นตอนการรองเรียนรองทุกขัใหประชาชนทราบ
5.2ัจัดทาคาสั่งแตังตั้งเจาหนัาทีผ่ ูรับผัิดชอบรับเรัื่องรัองเรัยี น/รองทักุ ข
5.3ัเผยแพรัประชาสัมั พัันธใหัประชาชนทราบชองทางในการรัองทุกขั/รองเรียน
5.4ันาเรื่องเสนอคณะผูับริหารพิจารณาสั่งการเจัาหนัาที่ผูเกี่ยวของัเพัื่อแกไขปัญหาตามความจาเปัน
และเรงดวน
5.4ัแจงผลการปฏิบััติงานใหัผูัรองทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ใหบริการในวัันัเวลาราชการวันจัันทรั– วัันศุกรัตั้งแตัเวลาั08.30ัน.ั– 16.30ัน.ัโดยชองทาง
รองทักุ ข/รองเรียนัดังนี้
6.1ัสำนัักงานเทศบาลตาบลหวยกระเจา
6.2ัทางโทรศัพทัหมายเลขั034ั-ั677 285ัทางโทรสารหมายเลขั034 -ั677 286
6.3ัทางเวบไซต
6.4ัทางไปรษณัีย
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
9.1ัมีสถิติจานวนเรื่องรัองทัุกข/รองเรียนัประจาสัปดาหั/ประจาเดือนัทาใหเหนวาประชาชนไดมีั
ััสวนรวมในการสอดสัองดูแลสังั คมและการอยูัรวมกัันัแสดงใหเหนถึงการเปิดโอกาสใหประชาชนมีสัวนรัวมในการดาเนินัั
ัังานของเทศบาลตาบลหวยกระเจา
9.2ัสามารถดาเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรัองเรียน/รองทุกข
9.3ัแจงผลการดาเนินการใหัผูัรองเรียนทราบภายในั15ัวััน
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3.2 การรับฟังความคิดเหนการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.2 มชี ่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตผุ ล
เทศบาลตาบลหวยกระเจาัเปันหนวยบริการประชาชนซึ่งัจะตองบริการประชาชนใหัไดัรับบรัิการที่มี
มาตรฐานอยัางเทัาเทียมกันั ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญัของประเทศไทยัการแสดงความคิดเหนของประชาชนเปัน
กลไกหนึ่งในการนามาพััฒนาปรับปรัุงบริการใหัดียิ่งขึ้นัรวมทั้งเปันชัองทางที่เปิดใหประชาชนไดัมีสวนรัวมัและไดัรับ
บรักิ ารที่มีความเทัาเทียมและโปรังใส
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อเป็นชองทางในการรัับเรือ่ งรัองเรียนัหรือรับความคิดเหนัขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2ัเพัื่อใหประชาชนไดัทราบขั้นตอนัและกระบวนการในการรัองเรียน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีชัองทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการรัองเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการัและชองทางในการรับเรื่องรัองเรียนจากประชาชนัไดแก
- กลองรับความคิดเหนติดตั้งไวััณับริเวณเทศบาลตาบลหวยกระเจา
- ผัานเวับไซตเทศบาลตาบลหวยกระเจา
- ผัานัfacebook เทศบาลตำบลหวยกระเจา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4ััปีั(ปีพ.ศ.2562ั- 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอนักระบวนการัและแสดงความคัิดเหนผัานชองทางในการรับั เรื่องรัองเรียน
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3.3 การส่งเสริมใหป้ ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดำเนนิ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตง่ ตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
2. หลักการและเหตผุ ล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยัวัาดวยการจัดทาแผนพััฒนาองคกรปกครองสัวนทัองถิ่นัพ.ศ.ั2548
หมวดั1ัองคักรจัดทาแผนพัฒนาัขอั7ั(2)ัและขอั9ักำหนดใหัมีองคกรและโครงสรัางขององคกรจัดทำแผนพัฒนาของ
องคักรปกครองสัวนทัองถิน่ ในรูปของคณะกรรมการัดังนั้นัเพัื่อใหเทศบาลตาบลหวยกระเจาในฐานะองคักรปกครองัััสัวน
ทองถิ่นรูปแบบเทศบาลััมีองคกรในการจัดทาแผนพััฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยัวัาดวยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องคักรปกครองสัวนทัองถิ่นัพ.ศ.ั2548ัและที่แกไขเพิ่มเติมถึงั(ฉบับที่ั3)ัพ.ศ.ั2561ัเทศบาลตาบลหวยกระเจาัโดยงาน
แผนและงบประมาณัจึงแตงตั้งคณะกรรมการัสนัับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหวยกระเจาขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเหนในการจัดทารัางแผนพััฒนาทองถิ่นัเทศบาลตาบลหวยกระเจาัใหสอดคลัองกัับประเดนหลักั การพัฒนาที่ประชาคม
เทศบาลฯัและคณะกรรมการพััฒนาเทศบาลหวยกระเจากาหนดดวยความัถูกตัองัโปรังใสัและสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจััดทาแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยกระเจาัจานวน 3 ัคน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
6.1ัจัดประชัุมัเพื่อคัดเลัอื กผูัแทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีพ.ศ.ั2562ั-ั2565)
(คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหวยกระเจาับางตาแหนงเป็นผูแทนภาค
ประชาคมัมี วาระการดารงตาแหนงั4ัปีัตามที่ระเบียบฯักาหนดัเทศบาลจึงตองดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหนง
ดังกลัาวมาดารงตำแหนังคณะกรรมการสนับสนัุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหวยกระเจาแทนกรรมการฯัที่ครบ
วาระการดารงตาแหนังัเพื่อใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยัวัาดวยการจัดทาแผนพัฒ
ั นาขององคักรปกครองสัวน
ทองถิ่นัพ.ศ.ั2548ัหมวดั1ัองคักรจัดทาแผนพััฒนาัขอั7(2)ัและขอั9ั)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานแผนและงบประมาณัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลหวยกระเจามีคณะกรรมการสนับสนัุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหวยกระเจาเพื่อ
เป็นองคักรในการยกรางหรัือจัดทำรัางแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลหวยกระเจาเพื่อใชัเป็นแผนพััฒนาในการพััฒนา
เทศบาลตาบลหวยกระเจาัดวยความถูกตัองัโปรังใสัสุจริตัและใหัความสาคัญ
ั ในการตัอตานการทุจริต
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3.3 การส่งเสริมใหป้ ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.2 ดำเนนิ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตง่ ตัง้ ตัวแทนประชาคมเข้ารว่ มเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตผุ ล
ตามที่เทศบาลตาบลหวยกระเจาไดดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจัายประจาปัีในดัานการ
จัดซื้อจัดจัางขององคกรปกครองสัวนทองถิ่นในรอบปังี บประมาณัและสงเสรัิมใหภาคประชาชน(ประชาคม)ัใหมีสวนรัวม
อยางแขังขันกับมาตรการการปัองกันั การทุจริตในเทศบาลตาบลหวยกระเจา
3. วัตถุประสงค์
เพัื่อเป็นกลไกภาคประชาชนั(โดยวัิธัีผัานการประชาคม)ัในการมีสัวนรวมกับั เทศบาลตาบลหวยกระเจาั
อยัางแขงขัันสาหรับการทางานของเทศบาลตำบลหวยกระเจาไดมีกฎหมายัระเบียบัขอบังั คับั ักาหนดใหัภาคประชาชน
และสังเสรัิมกลไกภาคประชาชนั(โดยวัธิ ัีผัานการประชาคม)ัใหมีสวนรัวมอยัางแขงขันกับั มาตรการการปัองกันั การทุจริต
ในเทศบาลตาบลหวยกระเจานัน่ คือไดัทาหนัาที่อยัางถักู ตัอง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนทั้งั21ัหมูบาน
5. วิธีการดาเนนิ การ
5.1ัสังเสรัิมกลไกภาคประชาชนั(โดยผานการประชาคม)ัใหัมีสวนรัวมกับั เทศบาลตำบลหวยกระเจาัแขัง
ขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลหวยกระเจาไดมักี ฎหมายระเบียบัขอบังคับักาหนดใหัภาคประชาสังคมั(ตัวแทนั
ประชาคม)ัตองไปมี สัวนเกี่ ย วของกั บเทศบาลตาบลหวยกระเจาในหลายๆัสัวนัเชนัใหตัวแทนชัุม ชนมี สวนรัวมเป็น
กรรมการตามระเบียบฯัวัาดวยการพััสดุัเชนัเป็นกรรมการเปัดิ ซองสอบราคาเปันกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจางัฯลฯั
5.2ัมีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมใหัมีความรูัความเขัาใจเรื่องระเบียบฯัวัาดัวยการพัสั ดุัเพัื่อเรียนรู
ทำความเขาใจระเบียบตัางๆัจะไดัปฏัิบัตไัิดัอยัางถูกตัอง
6. ระยะเวลาการดาเนนิ การ
ดาเนินการทักุ ปีงบประมาณ
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังัเทศบาลตำบลหวยกระเจา
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
9.1ัภาคประชาชนมีสัวนรัวมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลััััััั
หวยกระเจา
9.2ัภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ์ัหนัาที่และบทบาทในการมีสวนรัวมและตรวจสอบการั
ดาเนินงานของหนัวยงานทัองถิ่นของตนเอง

66
3.3.3 ดำเนนิ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
2. หลักการและเหตผุ ล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยัวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นัพ.ศ.ั2548
หมวดั6ัการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาัขอั28ั(2)ัและขอั30(1)ัคณะกรรมการติดติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นจัดทารางขอกำหนดัขอบขายัและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก ั
ดาเนินการัเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นดังนั้นัเพัื่อใหเทศบาลตาบลหวยกระเจาในฐานะองคักรปกครองสัวนทองถิ่นรูปแบบ
เทศบาลััมีคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยัวัาดวยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององคักรปกครองสัวนทัองถิ่นัพ.ศ.ั2548ัและที่แกไขเพิ่มเติมถึงั(ฉบับที่ั3)ัพ.ศ.ั2561ัเทศบาล
ตาบลหวยกระเจาัโดยงานแผนและงบประมาณัจึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
หวยกระเจาขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพัื่อสังเสรัมิ ใหับุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทัุกภาคสัวนไดมีสัวนรัวมและแสดงความั
คิดเหนในการติดตามแผนพััฒนาทองถิ่นเทศบาลตาบลหวยกระเจาใหัสอดคลัองกัับประเดนหลักั การพัฒนาที่ประชาคม
เทศบาลฯัและคณะกรรมการพััฒนาเทศบาลหวยกระเจากาหนดดวยความัถูกตัองัโปรังใสัและสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยกระเจาัจานวน 2 ัคน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการโครงการ
6.1ัจัดทาคาสั่งแตังตั้งคณะกรรมการ
6.2ัประเมัินผลการปฏัิบัติราชการัในเทศบาลตาบลหวยกระเจาตามหลักเกณฑและวัธิ ัีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ั6.3ัรายงานผลการพิจารณาใหัผูับริหารทราบััตามหลักเกณฑฯักาหนด
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีพ.ศ.ั2562ั-ั2565)
(คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหวยกระเจาับางตาแหนงเป็นผูแทนภาค
ประชาคมัมีวาระการดารงตำแหนังั4ัปีัตามทัี่ร ะเบียบฯักาหนดั เทศบาลจัึงตัองดาเนินการคััดเลัือกบุคคลในตาแหนง
ดังกลาวมาดารงตาแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหวยกระเจาแทนกรรมการฯัที่ครบ
วาระการดารงตาแหนงัเพื่อใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยัวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาัขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นัพ.ศ.ั2548ัหมวดั6ัการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาัขอั28ั(2)ัและขอั28ัั
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานัักปลัดััเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลหวยกระเจามีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหวยกระเจา
เพื่อเป็นองคักรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นัเทศบาลตำบลหวยกระเจาเพื่อใชัเป็นแนวทางในการ
พััฒนาเทศบาลตาบลหวยกระเจาัดวยความถูกตัองัโปรังใสัสุจริตัและใหัความสาคัญ
ั ในการตัอตานการทุจริต
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจดั ทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตผุ ล
ตามหลัก เกณฑ ปฏิบัติก ารควบคุม ภายในส าหรับ หนวยงานของรัฐที่ ก ระทรวงการคลัง ก าหนดัตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐัพ.ศ.ั2561ัที่ไดักาหนดไวัใหรายงานตัอผูักำกัับดูแลอยางนัอยปัีละหนึ่งครั้งัั
ภายในเกัาสิบวัันนับจากวันสัิ้นปังี บประมาณัดังนั้นัเพัื่อใหัการปฏิบััติถกัู ตัองและเปันไปตามที่ระเบียบฯักาหนดัเทศบาล
ตาบลหวยกระเจาจึงไดัมีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่ักระทรวงการคลังกาหนดัเป็นประจำทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพัื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในัระดับองคักรของเทศบาลตาบลหวยกระเจา
2. เพัื่อสรัุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหันายกเทศมนตรัตี าบลหวยกระเจาทราบตาม
แบบทีร่ ะเบียบฯักาหนด
3. เพัื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคัมุ ภายในตัอผูักากับดูแลตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สัวนราชการทุกหนัวยงานของเทศบาลเทศบาลตาบลหวยกระเจา
5. พื้นที่ดำเนินการ
สัวนราชการทุกหนัวยงานของเทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล
2. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
3. หนวยงานยอยัดาเนินการประเมินองคประกอบตามแบบัปค.4 และประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามแบบัปค.5
4. ผูตรวจสอบภายในจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในัตามแบบั
ปค.6ัและนาเสนอผูบริหารัพรอมจัดสงรายงานใหผูกากับดูแล
5. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในัดาเนินการรวบรวมัเพัื่อจัดทำรายงาน
การควบคุมภายในัระดับองคักรัตามแบบัปค.4ัปค.5ัและนาเสนอผูับริหารัพรอมหนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายในัระดับหนวยงานของรัฐัตามแบบัปค.1ัพรอมจัดสังรายงานใหัผูักำกับดูแล
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
4ััปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562-2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดั เทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรูัความเขัาใจในการปฏัิบัติงานเพื่อใหัเกัดิ ประสิทธิภาพสูงสัุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาดัปูองกันั และลดความเสี่ยงตัอการปฏัิบัติงาน
3. เกิดประโยชนัสูงสัุดตอองคักรและประชาชนโดยรวม
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดาเนนิ การให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตผุ ล/ทีม่ าของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปันกลไกที่สาคัญและเปันเครื่องมัอื ในการบรัิหารงานในหนัวยงานไมวัาจะเปันใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเลกและขนาดใหญัระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนัวยงานใหั
อยูในระดับที่ยอมรับไดัซึ่งจะทาใหัปฏัิบัติงานและการจัดการของหนัวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคัในอดัตี ที่ผัานมาการั
บริหารงานของหนัวยงานภาครัฐัไดมักี ารควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหัใชัเป็นเรื่องๆัไปัซึ่งอาจอยูัในั
รูปของกฎหมายระเบียบัระบบบัญชีัหนังสัอื สั่งการัและหนังสือตอบขอหารือตางๆัโดยสัวนใหญัจะเนนไปที่การควบคุมั
ดานการเงินและบัญชัีและการปฏัิบัติใหัถูกตัองตามระเบียบหรือกฎเกณฑทัี่ทางราชการกำหนดไวัซึ่งไมัครอบคลุมถังึ การั
จัดการดานอื่นๆันอกเหนื อจากดานการเงินและบัญ
ั ชัีในหนัวยงานัจึงไมสามารถสะทัอนภาพถึง ผลการดำเนินงานในั
ภาพรวมของหนัวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดีัควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทักุ ดัานและสามารถั
สะทอนภาพใหัเหนเป็นองคัรวมของหนัวยงานนั้นๆัวัามีการดาเนินงานที่มีประสิทธัภิ าพและประสิทธิผลหรือไมัเพัยี งใดั
การที่ ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมัครอบคลัุมทุ กระบบงานัอาจเปันชองทางรั่ วไหลทาใหัเกิดความเสียหายใน
หนัวยงานและการดาเนินงานไมสัมฤทธิ์ ผลัทั้ งนี้สาเหตุส วนหนัึ่ง อาจเกิด จากการกาหนดหนัาที่ และมอบหมายงานใน
หนัวยงานไมัเหมาะสมัการมอบหมายการปฏิบััติงานทั้งกระบวนการใหับัคุ คลใดบัุคคลหนึ่งเพัียงคนเดียวัการควบคัุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไมัมัปี ระสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสัี่ยงการควบคุมภายใน
ของหนัวยงานที่กาหนดขึ้นัและพััฒนาใหัระบบการควบคุมภายในดังกลัาวทันสมัยอยูัเสมอั เทศบาลตำบลห วยกระเจา
พัิจารณาแลัวเหนวัาเพื่อใหัองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม ภายในใหัเปันไปอยางมีประสัิทธิภาพและั
เหมาะสมกับการปฏัิบัตงิ านในหนวยงานจึงไดกาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลั
หวยกระเจาขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อใหัการปฏิบััติงานเปันไปอยัางมีประสัทิ ธิภาพและประสิทธิผลัทาใหการใชัทรัพั ยากรเปันไปอยัางั
ประหยัดและคุมคาัโดยลดขั้นตอนการปฏัิบัตงิ านที่ซ้าซัอนหรือไมจาเป็นัลดความเสี่ยงหรือผลเสัียหายดัานการเงินหรัือั
ดานอื่นๆัที่อาจมัขี ึ้น
3.2ัเพัื่อใหัมีขอมูลและรายงานทางการเงินทีถ่ ูกตองครบถัวนและเชื่อถือไดัสรางความมั่นใจแกผูับริหารั
ในการตัดสัินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏัิบัติงานัและบุคคลภายนอกทัี่เกี่ยวขัอง
3.3ัเพัื่อใหบัคุ ลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายักฎหมายัเงื่อนไขสัญญาัขอตกลงัระเบียบขอบังคับตางๆั
ของหนัวยงานอยัางถูกตัองและครบถัวน
4. เป้าหมาย
เพัื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลหวยกระเจาเป็นไปอยัางมีประสิทธัภิ าพและเหมาะสมกับ
การปฏัิบัติงานในหนัวยงานัอักี ทั้งยังเปันการควบคัมุ หรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหัอยูัในระดับทัี่ยอมรับไดัซึ่งจะ
ทาใหัการปฏิบััติงานและการจัดงานของหนัวยงานบรรลุตามวัตถัปุ ระสงค
5. วิธีดาเนินการ
5.1ัแตงตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐัพ.ศ.ั2561
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5.2ัประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรัุงพััฒนาระบบการควบคัมุ ภายในอยัางตัอเนือ่ งเพัื่อใหัการปฏิบััติตามั
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐั บาลักระทรวงมหาดไทยัและตามแผนพััฒนาเทศบาลตำบลหวยกระเจาเป็นไปอยัางมีั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3ัการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหัคณะทางานฯัเพื่อสรุปขอมูล
5.4ัรายงานผลการปฏัิบัติงานัความคิดเหนและอัุปสรรคตัางๆัใหนายกเทศมนตรีตำบลหวยกระเจา
และผูับริหารทราบ
6. สถานที/่ ระยะเวลาดาเนนิ การ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา/ั4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัักัของเทศบาลตาบลหวยกระเจา
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหนัวยงานบรรลุวััตถุประสงคัที่วางไวอยางมีประสิทธัภิ าพ
2. การใชทรัพยากรเปันไปอยัางมีประสิทธัภิ าพัประหยัดัและคัุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตัองัครบถวนและเชัื่อถือไดัสามารถนาไปใชัในการตัดสัินใจ
4. การปฏิบััติในหนัวยงานเปันไปอยางมีระบบและอยูัในกรอบของกฎหมายัระเบียบัขอบังคับทัี่วางไว
5. เป็นเครือ่ งมัอื ชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบััติงานดีอยัางดียิ่ง
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1ัมีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในัตามมาตรฐานัเสรจตามกาหนดเวลา
10.2ักิจกรรมการควบคัมุ ภายในัรอยละั80ัไดดาเนินการแกไข
10.3ัรอยละของหนัวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4ัมีการจัดการความรูัที่เกัยี่ วของกับั การควบคุมภายใน
10.5ัระดับความพังึ พอใจของผูัที่เกัี่ยวของในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคัุมภายใน
(รอยละั80ัในระดับมาก)
10.6 มีประกาศเผยแพรผลการควบคุมภายในใหประชาชนทราบ
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4.2 การสนับสนนุ ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่ มตรวจสอบ กากับ ดูแลการ บริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจ้ ่ายเงินให้ประชาชนไดร้ ับทราบ
2. หลักการและเหตผุ ล/ทีม่ าของโครงการ
การปฏิบััติงานดัานการคลังเปันการทางานที่ตองอาศัยระเบัยี บกฎหมายัหนังสัอื สั่งการัตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวธัิ ีกั ารทำงานตัองอยัูัในกรอบัและตัองมีระบบการบริการที่รวดเรวัถูกตัองัประชาชนหรัอื ผูัรับบรัิการเกิด
ความพังึ พอใจสรางความสะดวกใหัแกัประชาชนมากที่สุดถักู ตองทั้งระเบียบกฎหมายัขอเทจจริงัไมัมัขี อผิดพลาดบรักิ ารั
ดวยความเสมอภาคกันไมัเลือกปฏิบัติเสริมสรัางความโปรงใสในการปฏัิบัติงานัการบริหารการเงินการคลังเกิดความั
โปรังใสไมัเกิดการทุจริตคอรัรััปชัั่นมีการทางานมีกระบวนการที่โปรังใสัสามารถตรวจสอบไดัรายงานการเงินจาก
หนัวยงานภายในและภายนอกไมัพบขัอบกพรัองมักี ระบวนการทางการคลังที่เปัดิ เผยขัอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2ัการใชงบประมาณอยัางคุัมคัาและเปัดิ โอกาสใหัประชาชนสามารถซัักถามและตรวจสอบได
3.3ัปฏัิบัติงานถูกตัองตามระเบียบทีเ่ กี่ยวขัอง
3.4ัในการบรัิหารจััดการตัองทำอยัางเปิดเผยสามารถตรวจสอบไดัจึงตัองมีการปรับปรุงแกัไขการทำงานั
ขององคักรใหมัคี วามโปรังใสัสามารถเปัดิ เผยขัอมูลขัาวสารัเปิดโอกาสใหัประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตัองได
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหวยกระเจา
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่ นๆัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิ นัการเบิ ก
จายเงินัการฝากเงินการเกบรักษาเงันิ และการตรวจเงินขององคักรปกครองสัวนทัองถิ่นัพ.ศ.ั2547ัและทัี่แกไขเพิ่มเตัมิ ั
โดยเปัดิ เผยเพัื่อใหประชาชนทราบัณัสานัักงานเทศบาลตำบลหวยกระเจาภายในเกัาสิบวัันนับแตัวัันสัิ้นปัแี ละจัดทำั
รายงานแสดงผลการดาเนินงานตามทัี่กรมสังเสรัิมการปกครองทัองถิ่นกาหนดัเพัื่อนาเสนอผูับริหารทัองถิ่นัและประกาศั
สาเนารายงานดังกลัาวโดยเปัิดเผยเพัื่อใหัประชาชนทราบทักุ สามเดัอื น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีงบประมาณั2562ั–ั2565ัและดาเนินการอยัางตัอเนือ่ ง
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1ัมีการพััฒนาการบรัิหารดัานการเงินการคลังและงบประมาณอยัางมีประสิทธัภิ าพ
10.2ัมีการเบัิกจัายถักู ตองัรวดเรวัเกิดความประหยััด
10.3ัมีการเสริมสรางการมีสวนรัวมของประชาชนในพื้นทัี่หรือผูัรับบริการ

72
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศกั ยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสง่ เสริมและพฒ
ั นาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตผุ ล/ทีม่ าของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมืองัเศรษฐกิจัและสังคม
ดวยเหตุผลดังกลัาวการพััฒนาศักยภาพทักษะและความรูัของสมาชัิกสภาทัองถิ่นใหมีความพรัอมที่จะรับภารกิจและการั
จัดบรัิการใหแกชัุมชนจึงเปันเรือ่ งที่สาคัญ
ั อยัางยิ่งัประกอบกับการใหัการศึกษาอบรมเปันสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เทศบาลั
ตาบลหวยไดดำเนินการััเพัื่อใหัสมาชิกสภาทองถิ่นมัคี วามรูัและทักษะดัานการปกครองสัวนทัองถิ่นัมีความรูความัเขาใจ
ในการปฏิบััติหนัาที่ัรวมถึงมีความรูัความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขัอกฎหมายตัางๆัที่เกัี่ยวขัองกับั ทัองถิ่นดวยัเพื่อพััฒนา
ตนเองและสามารถนำความรูัไปใชัใหเป็นประโยชนัตอการปฏิบััติหนัาที่ไดัอยางมัปี ระสิทธิภาพและมีประสัิทธิผลัดังนั้นั
เทศบาลตาบลหวยกระเจาจึงไดมักี ารจัดสังสมาชัิกสภาทัองถิ่นใหัเขารับการฝึกอบรมและศักึ ษาดูงานอยูัเสมอัเพัื่อเป็นั
การเพิ่มประสิทธัภิ าพในการปฏัิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองคกรัพััฒนาทองถิ่นัใหทองถิ่นมีความเจรัิญกัาวหนัา
3. วัตถุประสงค์
3.1ัเพัื่อสรางการเรียนรูและประสบการณัการทางานใหักับสมาชัิกสภาทัองถิ่นใหัมัคี วามเขาใจในการั
ทางานตามบทบาทและอำนาจหนาที่
3.2ัเพัื่อใหสมาชิกสภาทัองถิ่นไดมีความรูัความเขาใจในการปฏัิบัติงานที่ถูกตัองัเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3ัเพัื่อสังเสรัมิ ใหัสมาชัิกสภาทองถิ่นไดเพัิ่มศักยภาพในการพัฒนาทัองถิ่นไดอยัางถูกตัอง
4. เปา้ หมาย/ผลผลิต
สมาชัิกสภาเทศบาลตาบลหวยกระเจาัจานวนัั12ัคน
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทั้งในเทศบาลตาบลหวยกระเจาัและหนวยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนนิ การ
6.1ังานการเจาหนาที่ตรวจสอบหลัักสูตรการฝัึกอบรมทัง้ ภายในเทศบาลตำบลหวยกระเจาและหนัวยงาน
ภายนอกัเพัื่อเป็นขอมูลในการจัดสงสมาชัิกสภาทองถิ่นเขัารับการอบรมหรือรัวมประชัมุ สัมมนาแลัวแตกรณี
6.2ัเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรัอยแลัวัดาเนินการเสนอผูับังคับบัญชาเพัื่อสังสมาชิก
สภาทองถิ่นเขารับการฝัึกอบรมัหรือเขารวมประชัุมัหรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานักั /กองงานที่รับผิดชอบ
6.3ัแจงใหสมาชัิกสภาทัองถิ่นผัานการฝักึ อบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝัึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผัานนายกเทศมนตรีตาบลหวยกระเจา
6.4ังานการเจาหนาที่ดาเนินการประเมินผลการฝักึ อบรมของสมาชัิกสภาทัองถิ่นัและรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีตาบลหวยกระเจาทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ัปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ัััตามหลักสูตรที่เขารับการอบรม
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ัสานัักงานปลััดัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ผลลัพธ์ 10.1ัสมาชัิกสภาทัองถิ่นมัคี วามรูัความเขัาใจในการทางานตามบทบาทและอำนาจหนัาที่
10.2ัสมาชัิกสภาทัองถิ่นไดรัับการเรียนรัูและประสบการณัการทำงานใหมัๆ
10.3ัการปฏิบััติงานของสมาชัิกสภาทัองถิ่นเป็นไปอยัางถกตองตามระเบียบกฎหมาย

11. ตัวชี้วัด

จานวนสมาชิกสภาทัองถิ่นของเทศบาลตาบลหวยกระเจาัจานวนั12ัรายัไดรับการฝักึ อบรมและ
ศักึ ษาดูงาน
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4.4 เสรมิ พลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสง่ เสริมและพฒ
ั นาเครือข่ายด้านการปอ้ งกันการทุจริต
2. หลักการและเหตผุ ล
พระราชบัญญัติเทศบาลัพ.ศ.ั2496ัแกไขเพิ่มเติมั(ฉบับที่ั14)ัพ.ศ.ั2562ักาหนดใหเทศบาลมี
ภารกิ จหนัาที่ ทัี่ตองเป็นไปเพัื่อ ประโยชนัสุขของประชาชนัโดยใชัวัธิ ัีบ ริห ารกิ จการบัานเมัอื งที ัดีัและใหัคานังึ ถึ ง การััััััััั
มี ส ัวนรัวมของประชาชนในการจัด ทำแผนพัฒ
ั นาทัองถิ่ นัการจั ด ทำงบประมาณัการจัด ซื้ อ จั ดจัางัการตรวจสอบัััััััััั
การประเมินผลการปฏัิบัติงานและการเปัดิ เผยขัอมูลขัาวสารัทั้งนี้ัใหเป็นไปตามกฎหมายัระเบียบัขอบังั คับวัาดวยการนั้นั
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวัาดวยหลัักเกณฑัการบริหารกิจการบัานเมืองที่ดีัพ.ศ.ั2546ัและนโยบายของรัฐบาลในการ
ปัองกัันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุังเนันในการสรางจิตสานัึกัคานิยมัการบูรณาการััการสรัางความเขมแขังัและการ
พััฒนาศักยภาพเจัาหนัาที่ของรัฐในการปัองกันั และปราบปรามการทุจริตปัญ
ั หาเกีย่ วกับการทุจรัติ คอรัรัปชัั่นสามารถเกัดิ ขึ้น
ไดัในทุก วงการัไมัวัาจะเปันวงการระดับทัองถิ่นจนถึงระดับชาติัซึ่งเทศบาลตาบลหวยกระเจาััมีภารกิจหนัาที่ในการ
บริหารราชการัทองถิ่นใหมีความกาวหนัาเจรัิญรุังเรืองัโดยการมีสวนรัวมของภาครัฐภาคเอกชนัรัฐวัิสาหกิจัรวมถัึงภาค
ประชาชนทั่วไปัในการรัวมกัันพัฒนาทัองถิ่น ใหัประชาชนมีคุณภาพชัวี ัิตที่ ดแัี ละมัีเศรษฐกิจ ที่ดใัี นทัองถิ่นัดัง นั้นัการที่
องคักรปกครองสัวนัทองถิ่นจะพััฒนาใหัเจริญ กาวหนัาไดันั้นัจาเปันจะตองมีองคประกอบหลายๆัดานัในการรัวมกััน
พัฒนาทัองถิ่นัในการนี้ัการมีเ ครัือขายที่ดีที่คอยสนับ สนัุนและรัวมมัอื กั นพััฒนาทัองถิ่นัจึง เปันสัิ่งจ าเป็น ัโดยเฉพาะ
เครัอื ขัายดัานการปัองกันั การัทุ จริตคอรัรัปชัั่นัซึ่งเป็นการเปัดิ โอกาสใหัภาครัฐัภาคเอกชนัรัฐวัิส าหกิจ ัรวมถัึงภาค
ประชาชนไดัมีสวนรัวมในการเปันัเครือขัายรัวมกัับเทศบาลตาบลหวยกระเจาในการรวมคิดรวมพัิจารณาัรวมตัดสินใจั
รวมทารวมรับผิดชอบัและรวมตรวจสอบเพื่อปัองกันการทุจริตคอรัรัปชัั่นในทัองถิ่นเทศบาลตาบลหวยกระเจาพัิจารณา
แลัวเหนวาการมีเครือขัายดังกลาวเปันสัิ่งจาเป็นััจึงไดัจัดทำมาตรการสังเสรัิมและพััฒนาเครัือขัายดานการปัองกันการ
ทุจริตขึ้นเพัื่อสังเสรัิมและสนัับสนุนัการดาเนินงานของเครือขัายดัานการปัองกัันการทุจริตใหัมัคี วามเขมแขง
3. วัตถุประสงค์
1. เพัื่อสรางแกนนาัแนวรัวมและเครัอื ขายในการรักษาผลประโยชนัของทัองถิ่น
2. เพัื่อพััฒนาองคความรูัใหกับั ทุกภาคสวนัใหเกิดจิตสานัึกและตระหนัักเกัี่ยวกับั ปััญหาการทุจริต
3. เพัื่อใหเกิดความรัวมมือรัวมใจในการปัองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลหวยกระเจา
4. เป้าหมาย
ภาครัฐัภาคเอกชนัภาครัฐวัสิ าหกิจัสถานศึกษาัและภาคประชาชนัในเขตเทศบาลตาบลหวยกระเจา
เขามามัีสัวนรัวมในการเปันเครือขายดัานการปัองกันการทุจริตรัวมกัับเทศบาลตำบลหวยกระเจา
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพัื้นที่เทศบาลตาบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินงาน 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐัภาคเอกชนัภาครัฐวัิสาหกิจัและภาคประชาชนัรวมเปันเครือขายดานการ
ปูองกันั การทุจริตเทศบาลตำบลหวยกระเจา
2. จัดทาฐานขอมูลบัุคคลัองคกรัสัวนราชการัและองคักรปกครองสัวนทองถิ่นทักุ แหังบริเวณใกลัเคียง
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปันเครือขาย

75
3. เปิดโอกาสใหัเครัอื ขายที่ไดัรับการแตงตั้งมีสัวนรัวมในการบรัิหารราชการของเทศบาล
ตาบลหวยกระเจาัในการรัวมคัิดัรวมพัิจารณาัรวมตัดสินใจัรวมทาัและรวมรับั ผัิดชอบัรวมตรวจสอบเพื่อ
ปัองกันั การทุจริต
4. สังเสรัิม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหักั บเครัือขายในการรัวมตรวจสอบเพัื่อ
ปัองกัันการทุจริต
5. ทาบันทึกขัอตกลงั(MOU) รวมกัันระหวางเทศบาลตำบลหวยกระเจากับบุคคลัองคักรั
สัวนราชการัและัองคักรปกครองสัวนทัองถิ่นที่เขารัวมเป็นเครัอื ขาย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4ััปีั(ปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562 – 2565)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมัใชังบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดัเทศบาลตาบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ทาใหเกิดแกนนาัแนวรัวมและเครัอื ขายในการรักษาผลประโยชนัของทัองถิ่น
2. ทำใหทุกภาคสัวนมัคี วามรูักอใหเกิดจิตสานึกและตระหนักเกัี่ยวกับปัญ
ั หาการทัุจริต
3. ทำใหเกิดความรัวมมัอื รัวมใจในการปัองกันั การทุจริตในพัื้นที่เทศบาลตาบลหวยกระเจา

