๑

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๒

คํานํา
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบล
งอบฉบับ นี้ มีวั ตถุ ประสงคเ พื่ อเป น เครื่องมือที่สําคัญในการปองกัน การทุจ ริตที่จ ะเกิดขึ้น ในองคกร เปน
แนวทางปฏิบัติใหแกผูดํารงตําแหนงฝายการเมืองและฝายประจํา ในการดําเนินงานปองกันการทุจริตและ
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันของเทศบาลตําบลงอบ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนภูมิคุมกันสําหรับการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลไดทํางานใหบังเกิดประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น และไมทําใหประชาชนในทองถิ่นเกิด
ความคลางแคลงใจในการทํางานของหนวยงาน และเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาที่
ในการบริหารราชการโดยมิชอบ
สําหรับกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลงอบ ไดจัดทําให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” เทศบาลตําบลงอบ
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับนี้ขึ้น เปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม

เทศบาลตําบลงอบ
มิถุนายน ๒๕๖๐

๓

สารบัญ
หนา
คํานํา
สวนที่ ๑ บทนํา
- บริบทเทศบาลตําบลงอบ
- การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
- เปาหมาย
- ประโยชนของการจัดทําแผน
สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
- มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
- มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
- มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
- มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ภาคผนวก
- คําสั่งเทศบาลตําบลงอบ ที่ ๑๖๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๑๑๔

๔

สวนที่ ๑
บทนํา
๑. บริบทเทศบาลตําบลงอบ
เทศบาลตํ า บลงอบ อํ า เภอทุงชาง จังหวั ดนาน เปน องคกรปกครองสว นทองถิ่น สังกั ด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เดิมเปนองคการบริหารสวนตําบลงอบ เริ่มกอตั้งครั้ง
แรกเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กในป พ.ศ.๒๕๔๐ เริ่มกอตั้งได
ใชอาคารสํานักงานสภาตําบล ที่อยูหนาตลาดสดของหมูบานเปนที่ทําการ และในป พ.ศ.๒๕๔๗ ไดยายที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลงอบ ที่ตั้ง ๑๗๑ หมูที่ ๕ ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน และไดยก
ฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลงอบเปนเทศบาลตําบลงอบ ตั้งแตวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลงอบเปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด
รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลงอบใหมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลงอบจะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือของชุมชนในพื้นเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยาง
จริ ง จั ง เทศบาลตํ า บลงอบยั ง ได เ น น ให ค นเป น ศู น ย ก ลางของการพั ฒ นาในทุ ก กลุ ม ทุ ก วั ย ของประชากร
นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่
จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้นจะเนน
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม อํานาจหนาที่
ของเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งทางเทศบาลตําบลงอบไดดําเนินการตาม
ภารกิ จและเพื่ อให สอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒ นาจั งหวั ด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐ บาล และนโยบายของผู บริหารทองถิ่ น โดยแบงสวนราชการ
ออกเปน ๔ สวน ไดแก สํานักปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา และกําหนดแบงภารกิจเปน
๗ ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว ดานการ
บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๑ ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลงอบ
๑.๑.๑ อาณาเขตที่ติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลปอน อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
ทิศใต
ติดตอกับตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เมืองเชีย งฮอ น ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว

๕

๑.๑.๒ เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลงอบ มีจํานวนประชากรประมาณ ๕,๖๙๐ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙) มี ๔ ชนเผา ประกอบดวย ไตลื้อ มง ถิ่น และขมุ และแบงเขตการปกครองเปน
๑๑ หมูบ าน ดังนี้
๑. บานงอบศาลา หมูที่ ๑
๒. บานหวยสะแตง หมูที่ ๒
๓. บานภูคํา หมูที่ ๓
๔. บานทุงสุน หมูที่ ๔
๕. บานงอบเหนือ หมูที่ ๕
๖. บานน้ําลาด หมูที่ ๖
๗. บานขุนน้ําลาด หมูที่ ๗
๘. บานงอบใต หมูที่ ๘
๙. บานงอบกลาง หมูที่ ๙
๑๐. บานใตรมโพธิ์ทอง หมูที่ ๑๐
๑๑. บานมณีพฤกษ หมูที่ ๑๑
๑.๑.๓ ที่ตั้ง
เทศบาลตําบลงอบตั้งอยูเลขที่ ๑๗๑ หมูที่ ๕ ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
หางจากอําเภอทุงชางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร หางจากจังหวัดนานประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ตามทาง
หลวงหมายเลข ๑๐๘๐ และหางจากชายแดนไทย – ลาว (บานหวยสะแตง) ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
๑.๑.๔ เนื้อที่
เนื้อที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลงอบประมาณ ๒๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๑๒๕,๐๐๐ ไร
๑.๒ นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลงอบ
๑.๒.๑ นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑) เรงพัฒนา กอสราง ปรับปรุงแกไขและซอมแซมถนน สะพาน เสนทาง
เชื่อมหมูบานและเสนทางเขาสูแหลงพื้นที่การเกษตร เสนทางเขาสูสถานที่เปนสาธารณะจุดศูนยรวมทางจิต
และวิญญาณของชุมชน
๒) ยกระดับและพัฒนาติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ เชน ไฟกิ่ง ไฟ
สองสวาง ถนน ไฟที่สาธารณะ ขยายเขตไฟฟาทางหลวงใหความสวางครอบคลุมในเขตเทศบาล เพื่อความ
สะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต และขยายเขตการบริการระบบประปา
ใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของชุมชน บริการติดตั้งถังรองรับน้ําฝน เพื่อใชในการดื่มกินในเขต
หมูบานที่บริการระบบประปาเขาไปไมถึง แหงแลงและขาดแคลน
๔) พัฒนาแหลงน้ํา ขุดลอกคูคลอง แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ลําเหมือง ฝาย
ทอระบายน้ําที่ ใชในการเกษตร ท อระบายน้ํ าขางถนน และทางน้ําสาธารณะที่ตื้น เขิ นอุด ตัน และปองกั น
อุทกภัย

๖

ประชาชน

๑.๒.๒ นโยบายดานการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบรอยของ

๑) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง
๒) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกายและ
พัฒนาการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ ตามความเหมาะสมของแตละชุมชน
๓) จัดบริการดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
รวมทั้งการปองกันและควบคุมโรค เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการอยางทั่วถึงและคุณภาพ
๔) ดํ า เนิ น การจายเบี้ย ยั งชีพใหแกผูสูงอายุ ผูพิก ารและผูปว ยเอดสอยางมี
ประสิทธิภาพและดูแลสงเสริมดานสวัสดิการใหกับกลุม อปพร. และ อสม. ตามสภาพงาน
๕) ดูแลและรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
๖) เรงรักษางานทะเบียนราษฎรและบริหาร
๑.๒.๓ นโยบายดานเศรษฐกิจ
๑) สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและการฝกอบรมอาชีพสาขาตาง ๆ ตามความ
ตองการของชุมชนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
๒) สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพื่อใหชุมชนมี
ความเขมแข็งแบบยั่งยืน
๓) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพพื้นฐานของคนในทองถิ่น เชน อาชีพ
เกษตรกร การคาขาย สงเสริมใหมีการติดตอคาขายตลาดชายแดน โดยการผลักดินการเปดเสนทางการ
คาขายระหว า งประชาชนที่ดา นชายแดนบานหว ยสะแตงกับ เมืองเชีย งฮอนของสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป
๔) พัฒนาปรับปรุงหรือจัดสรางตลาดสดขายสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน
เปนระเบียบ สะดวก ปลอดภัยและบริการไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๕) ดําเนินการสํารวจตลาดใหหรือที่รีบซื้อผลผลิตของประชาชน
๑.๒.๔ นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑ ) รณร งค ใ ห ป ระช าช น เห็ นคุ ณ ค า แ ล ะ มี จิ ต สํ า นึ กใ นกา รอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒) ปรับปรุงภูมิทัศนภายในชุมชนใหรมรื่น สะอาด และจัดใหมีสถานที่พักผอน
หรือที่ออกกําลังกายของชุมชน
๓) ปรับปรุงและจัดระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๒.๕ นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ
๑) พั ฒ นาการศึกษาในระดับ ประถมวั ย และกอ นวัย เรีย น เพื่อพั ฒ นาความ
พรอมในทุกดานใหกับบุตรหลานของประชาชนในเขตเทศบาล
๒) สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ด า นการศึ ก ษา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมตามวิ ถี ไ ทย อนุ รั ก ษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น งานรัฐพิธี และงานประเพณีอื่น ๆ ของทองถิ่น
๓) สนับสนุนงบประมาณทางการศึกษาใหกับโรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาล ทั้ง
ดานสื่อ วัสดุการศึกษา อาหารกลางวัน อาหารเสริม และอื่น ๆ ตามความจําเปน

๗

๔) สนับสนุนการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อแสดงถึงความ
สามัคคี และความสั มพันธ ระหว างหน วยงาน องคกร และชุมชน กอใหเกิ ดมิตรภาพอั นดี มีสุขภาพกาย
สุขภาพใจที่สมบูรณแข็งแรง
๕) สนับสนุนใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
๑.๒.๖ นโยบายดานการบริหารจัดการที่ดี
๑) เปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบตาง ๆ
๒) จัดหาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และตอบสนองตอการบริหารประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) จัดใหประชาชนเขาถึง รับรูขอมูลขาวสารของทางราชการไดโดยสะดวก
ยิ่งขึ้น จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ผลงาน กิจกรรมและการดําเนินงานของเทศบาล
๔) สงเสริมสนับสนุนประสานความรวมมือทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในการขับเคลื่อนพัฒนาทองถิ่น
๒. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงค
เพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่นพบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น
ได แก การกระจายอํ า นาจลงสูองคกรปกครองสว นทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํา นาจมี
วัตถุป ระสงคสําคั ญเพื่อใหบริ การตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความต องการของชุมชนมากขึ้ น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจางและการเงินการคลัง
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรื อลักษณะปญหาของการทุจ ริตที่เ กิดจากการขาดความรูความเข าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น

๘

ประเด็นได ดังนี้

สาเหตุแ ละป จจั ยที่ นํา ไปสูการทุจ ริต ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปน

๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปน
เรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให
สินบนแกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด
ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม
๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง

๙

๓. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฎขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่ง
เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ป ระเมิ น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ทั่ ว โลกที่ จั ด โดยองค ก รเพื่ อ ความโปร ง ใสนานาชาติ
(Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูที่
๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก
และเปนอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผล
คะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ได ลํ าดั บ ที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘
ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกันการทุจริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมี
แนวโน ม ที่ ล ดน อ ยถอยลง สาเหตุ ที่ทํา ใหการทุ จ ริตเป น ปญ หาที่ สําคัญ ของสังคมไทยประกอบด ว ยปจ จั ย
ทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะใน
หมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมี
อํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัย
ทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไก
หรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓
เริ่มจากป พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สั ง คมมิ ติ ใ หม ที่ ป ระชาชนไม เ พิ ก เฉยต อ การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ โดยได รั บ ความร ว มมื อ จากฝ า ยการเมื อ ง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและ

๑๐

ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
ยุทธศาสตรที่ ๓
ยุทธศาสตรที่ ๔
ยุทธศาสตรที่ ๕
ยุทธศาสตรที่ ๖

สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index

: CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
๔. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๒) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน ข องสาธารณะของข า ราชการฝ า ย
การเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลงอบรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
๓) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลงอบเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี (Good Governance)
๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation)
และตรวจสอบ
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลงอบ
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลงอบ

๑๑

๕. เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลงอบ รวมถึง
ประชาชนในท องถิ่ น มี จิ ตสํ า นึ กและความตระหนั กในการปฏิบัติ ห น าที่ร าชการให บังเกิด ประโยชนสุ ขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
๒) เครื่ องมื อ /มาตรการการปฏิบัติ งานที่ส ามารถปองกัน ปญ หาที่ เกี่ย วกั บ การทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลงอบ
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
งอบที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
๕) เทศบาลตํ า บลงอบมี แ ผนงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดโอกาสในการกระทํ า ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
๖. ประโยชนของการจัดทําแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลงอบรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
๒) เทศบาลตําบลงอบสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการ
เฝาระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลงอบทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๕) เทศบาลตําบลงอบมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

๑๒

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑.กา รสร า ง ๑ . ๑ ก า ร ส ร า ง
สัง คมที่ไ ม ท น จิตสํานึกและความ
ตอการทุจริต ต ร ะ ห นั ก แ ก
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย
บริหาร ขาราชการ
การเมื อ งฝ า ยสภา
ท อ งถิ่ น และฝ า ย
ประจํา ขององคก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น

หมาย
เหตุ

๑) โครงการอบรมคุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมเพื่ อ พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
ของคณะผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา
เทศบาล พนัก งานเทศบาล และ
พนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ
๒ ) กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
๓ ) ม า ต ร ก า ร “ ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ปฏิ บั ติงานตามประมวลจริ ย ธรรม
ของเทศบาลตําบลงอบ
๔) กิจกรรมเสริมสรางความซื่อสัตย
สุ จ ริ ต แ ล ะ ป ลู ก ฝ ง ทั ศ น ค ติ
วั ฒ นธรรมที่ ดี ใ นการต อ ต า นการ
ทุจริต
๕) โครงการอบรมใหความรูในการ
ปอ งกั น ผลประโยชน ทั บ ซ อ นและ
มาตรการป อ งกั น การทุ จ ริ ต ใน
องคกร

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ศึกษา

-

-

-

-

สป./บุค

-

-

-

-

สป./บุค

-

-

-

-

สป./บุค

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

สป./
จัดการ

๑) โครงการสงเสริมและอนุรักษปา
ตนน้ํา
๒ ) โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓) โครงการส ง เสริ ม พั ฒ นากลุ ม
อาชีพตําบลงอบ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สป./
สิ่งแวดลอม

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๑ . ๓ ก า ร ส ร า ง ๑ ) โ ค ร ง ก า ร ศู น ย ศึ ก ษ า
จิตสํานึกและความ พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ตระห นั ก แก เด็ ก
และเยาวชน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

๑ . ๒ ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก
ประชาชนทุ ก ภาค
สวนในทองถิ่น

มิติที่ ๑

ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวม

๖ โครงการ ๒ กิจกรรม
๑ มาตรการ

สป./
สิ่งแวดลอม

สป./พช.
ศึกษา

๑๓

มิติ
๒.การบริห าร
ราชการเพื่ อ
ป อ ง กั น ก า ร
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

ป ๒๕๖๑
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

๒ . ๑ แ ส ด ง ๑) กิ จ กรรม “ประกาศเจตจํ า นง
เ จ ต จํ า น ง ท า ง ต อ ต า นการทุ จ ริ ต ของผู บ ริ ห าร
การเมื อ งในกา ร เทศบาลตําบลงอบ”
ต อ ต า นการทุ จ ริ ต
ของผูบริหาร

-

๒.๒ มาตรการ
สรา งความโปร งใส
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ

๑) มาตรการ “สรางความโปรงใส
การบริหารงานบุคคล”
๒ ) ม า ต ร ก า ร ” อ อ ก คํ า สั่ ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลั ด เทศบาล และหั ว หน า ส ว น
ราชการ”
๓) กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๔) กิ จ กรรม “ควบคุ ม การเบิ ก
จายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
๕) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”
๖) กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน
การใชจายเงินงบประมาณ”
๗) กิ จ กรรม “เผยแ พร ข อ มู ล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง”
๘) กิ จ กรรม “กา รจั ด บ ริ ก า ร
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่ อ ให เ กิ ดค ว า มพึ ง พ อ ใ จ แ ก
ประชาชนโดยทั ดเที ย มกั นและไม
เลือกปฏิบัติ”
๙) กิจกรรม “การใชบัตรคิวในการ
ติดตอราชการ”
๑๐) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน”

-

๑) กิ จ กรรม “การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน”
๒) มาตรการ “ลดขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ”
๓) มาตรการ “การมอบอํ า นาจ
อนุ มั ติ อนุ ญ าต สั่ ง การ เพื่ อ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”
๔) มาตรการ “มอบอํ า นาจของ
นายกเทศมนตรี”
๕) มาตรการ “การออกคํ า สั่ ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลั ด เทศบาล รองปลั ด เทศบาล
และหัวหนาสวนราชการ”

๒.๓ มาตรการการ
ใชดุลยพิ นิจและใช
อํ า นาจ หน า ที่ ใ ห
เ ป น ไ ป ต า ม
หลั ก ก า รบ ริ ห า ร
กิจการบานเมือง
ที่ดี

ป ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

หมาย
เหตุ

-

-

สป./
จัดการ

-

-

-

สป./บุค

-

-

-

-

สป./บุค

-

-

-

-

สป./บุค

-

-

-

-

คลัง/
การเงิน

-

-

-

-

คลัง/พัสดุ

-

-

-

-

คลัง/พัสดุ

-

-

-

-

คลัง/พัสดุ

-

-

-

-

ทุกสวน/
กอง

-

-

-

-

-

-

-

-

ทุกสวน/
กอง
ทุกสวน/
กอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สป./บุค

-

-

-

-

สป./บุค

ทุกสวน/
กอง
ทุกสวน/
กอง
ทุกสวน/
กอง

๑๔

ป ๒๕๖๑
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒.การบริห าร
ราชการเพื่ อ
ป อ ง กั น ก า ร
ทุจริต (ตอ)

๒ . ๔ ก า ร เ ชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก
หน ว ยงาน/บุ ค คล
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ

๑) กิ จ กรรม “ยกย อ งและเชิ ด ชู
เกี ย ร ติ แ ก บุ ค ค ล ห น ว ย ง า น
องค ก รดี เ ด น ผู ทํ า คุ ณ ประโยชน
ห รื อ เ ข า ร ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
เทศบาลตําบลงอบ”

-

๒.๕ มาตรการ
จัดการ ในกรณีได
ทราบหรื อ รั บ แจ ง
หรือ ตรวจสอบพบ
การทุจริต

๑) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
๒) กิ จ กรรม “การจั ดทํ า ข อ ตกลง
การปฏิ บั ติ ร าชการของเทศบาล
ตําบลงอบ
๓) กิ จ กรรม “ให ความร ว มมื อ กั บ
หนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตาม
อํา นาจหนา ที่ เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติร าชการ
ของเทศบาลตําบลงอบ”
๔) มาตรการ “ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”
๕) มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
๖) มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับ
เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย น ก ร ณี มี
บุ ค คลภายนอกหรื อ ประชาชน
กล า วหาเจ า หน า ที่ ข องเทศบาล
ตํ า บลงอบว า ทุ จ ริ ต และปฏิ บั ติ
ราชการตามอํ า นาจหน า ที่ โ ดยมิ
ชอบ”

-

มิติที่ ๒

รวม

- โครงการ ๑๒ กิจกรรม
๑๑ มาตรการ

ป ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

หมาย
เหตุ

-

-

ศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

ทุกสวน/
กอง
ทุกสวน/
กอง

-

-

-

-

ทุกสวน/
กอง

-

-

-

-

ทุกสวน/
กอง

-

-

-

-

-

-

-

-

ทุกสวน/
กอง
สป./บุค

-

-

-

-

๑๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓. การสงเสริม
บทบาทและ
การมี ส ว นร ว ม
ของภาค
ประชาชน

๓ . ๑ จั ด ใ ห มี แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล
ขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไ ด มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบ การ
ปฏิ บั ติ ร าชการตาม
อํ า นาจหน า ที่ ข อ ง
องคกรปกครองสว น
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน

๓.๒ การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข
ของประชาชน

๓.๓ การส ง เสริ ม ให
ประชาชนมีสวนรวม
บริ ห ารกิ จ การของ
องคกรปกครองสว น
ทองถิ่น

มิติที่ ๓

รวม

ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑) มาตรการ “ปรั บ ปรุ ง ศู น ย ข อ มู ล
ข า วสารของเทศบาลตํ า บลงอบให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
งอบ”
๓) โครงการอบรมให ความรูเ กี่ยวกั บ
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐”
๔) มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญและหลากหลาย”
๕) กิ จ กรรม “การเผยแพร ข อ มู ล
ขาวสารดานการเงิ น การคลัง พัส ดุ
และทรัพย สินของเทศบาล และการ
รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง”
๖) มาตรการ “จั ด ให มี ช อ งทางที่
ประชาชนเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารของ
เทศบาล”
๗) กิจกรรม “สื่อประชาสัมพันธ”

หมาย
เหตุ

-

-

-

-

สป./
จัดการ

-

-

-

-

สป.

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

สป.

-

-

-

-

-

-

-

-

ทุกสวน/
กอง
คลัง/พัสดุ

-

-

-

-

คลัง/พัสดุ

-

-

-

-

๑) โครงการเวทีประชุมประชาคมเพื่อ
ทบทวนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนชุมชน
๒) กิจกรรม “การดําเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลงอบ”
๓) มาตรการ “กํ า หนดขั้ น ตอน/
กระบวน การเรื่ อ งร อ งเ รี ย นด า น
สาธารณสุข”
๔) มาตรการ “แก ไ ขเหตุ เ ดื อ ดร อ น
รําคาญดานสาธารณสุข”
๕ ) กิ จ ก ร ร ม “ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ให ผู ร อ งเรี ยน/
รองทุกขรับทราบ”

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ทุกสวน/
กอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สป.

๑) มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการ
สนั บ สนุ น การทจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
เทศบาล”
๒) กิ จ กรรม “ประชุ ม ประชาคม
หมูบานและปะชาคมตําบล ประจําป”
๓) กิ จ ก ร ร ม “ก าร ส ง เ สริ ม แ ละ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน”
๔ ) ม า ต ร ก า ร “ แ ต ง ตั้ ง ตั ว แ ท น
ประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง”
๕) กิ จกรรม “ประเมิน ผลการปฏิ บัติ
ราชการของเทศบาลตําบลงอบ”
๖) มาตรการ “ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
กิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ข องเทศบาล
ตําบลงอบ”

-

-

-

-

สป./แผน

-

-

-

-

สป./แผน

-

-

-

-

สป./แผน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

คลัง/พัสดุ

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

๒ โครงการ ๘ กิจกรรม
๘ มาตรการ

สป./แผน
สป.
สป./
สาธารณสุข
สป./
สาธารณสุข

๑๖

ป ๒๕๖๑
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๔ . ก า ร
เ ส ริ ม ส ร า ง
และปรั บ ปรุ ง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค ก ร
ปก ครองสวน
ทองถิ่น

๔.๑ มี ก ารจั ด ว า ง
ระบบและรายงาน
การควบคุ ม ภายใน
ตามที่คณะกรรม การ
ต ร ว จ เ งิ น แ ผ น ดิ น
กําหนด

๑) โครงการจั ด ทํ า รายงานการ
ควบคุมภายใน
๒) กิ จ กรรม “ติ ดตามประเมิ นผล
การควบคุมภายใน”
๓) มาตรการ “ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุ ม ภายในเทศบาล
ตําบลงอบ”

-

๔.๒ การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมี สว น
ร ว มตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ห รื อ ก า ร
บริหารราชการ ตาม
ช อ งทางที่ ส ามารถ
ดําเนิน การได

๔ . ๓ ก า ร ส ง เ ส ริ ม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

๔.๔ เสริ มพลั งการมี
ส ว นร ว มของชุ ม ชน
(Community) และ
บู ร ณาการทุ ก ภา ค
สวน เพื่อตอตานการ
ทุจริต

มิติที่ ๔

รวม

ป ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

หมาย
เหตุ

-

-

ศึกษา
ทุกสวน/
กอง
ศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

๑) กิจกรรม “การรายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชนไดรับทราบ”
๒) กิจกรรม “การมีสว นรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ
การจาย การใชประโยชนทรัพยสิน
ของเทศบาลตําบลงอบ”
๓) กิจกรรม “จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน”
๔) โครงการอบรมกรรมการตรวจ
การจาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คลัง/พัสดุ

-

-

-

-

คลัง/พัสดุ

๑) โครงการอบรมให ค วามรู ด า น
ระเบียบ กฎหมายทองถิ่นผูบริการ
และสมาชิกสภาทองถิ่น
๒) กิ จ กรรม ”การส ง เสริ ม และ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ส ม า ชิ ก ส ภ า
ทองถิ่น”
๓) กิจ กรรม “สงเสริมสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีบทบาทในกาตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร”
๔) กิจกรรม “การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่น”

-

-

-

-

สป./สภา

-

-

-

-

สป./บุคล

-

-

-

-

สป./สภา

-

-

-

-

สป./สภา

๑) มา ตรกา ร “เฝ า ระ วั ง กา ร
คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน”
๒ ) กิ จ ก ร ร ม “ ก า ร ติ ด ป า ย
ประชาสั ม พั น ธ ก รณี พ บเห็ น การ
ทุจริต”
๓) มาตรการ “การส ง เสริ ม และ
พั ฒ นาเครื อ ข า ยด า นการป อ งกั น
การทุจริต”

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

๓ โครงการ ๘ กิจกรรม
๓ มาตรการ

คลัง/
การเงิน
คลัง/
การเงิน

๑๗

สวนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
๑.๑ การสร า งจิ ต สํ า นึ กและความตระหนักแกบุค ลากรทั้งขา ราชการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ
๒. หลักการและเหตุผล
ดว ย คณะผู บริ ห าร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ างขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัด
ทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ
ทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติ
ปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกคน หากคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวย
การกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดหลักเกณฑในการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ รณรงคและ
สงเสริมคานิ ยมเรื่องความซื่อสัตย แกกฎระเบียบที่เอื้อตอการทุจริต ใชวิธีการบริ หารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอยางเครงครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี สงเสริมใหผูบังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)
ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่น ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชเปน
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไดแก
๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓.พึงใหบริการดวยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
ปฏิบัติงาน

ซึ่งเทศบาลตํ า บลงอบ ไดยึดถือเปน แนวทางสําหรับ ประพฤติตนและเปน หลักการในการ

๑๘

ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลงอบสามารถ
นําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจําวัน และประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม
กองการศึกษา เทศบาลตําบลงอบ จึงไดจัดทําโครงการ ฯ นี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ ไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม
๓.๒ เพื่ อให คณะผู บริห าร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ างของ
เทศบาลตําบลงอบ เกิดการเรียนรูในการอยูรวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมทั้งไดเปดโลก
ทัศนในการศึกษาองคความรูใหม ๆ
๓.๓ เพื่อการเปนการทํานุบํารุง รักษาและเผยแพรหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหคง
อยูและสืบทอดตอไป
๔. เปาหมายดําเนินการ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประชุมคณะผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนดําเนินงาน
๖.๒ จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติ
๖.๓ ประสานงานกับกลุมเปาหมาย วิทยากร สถานที่ดําเนินการอบรมและสวนที่เกี่ยวของ
๖.๔ ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการฯ
๖.๕ ประเมิ น ผลโครงการทั้งกอ นและหลั งการอบรม และรายงานผลการดําเนิ น การให

ผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
๕๐,๐๐๐.- บาท

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลงอบ ไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยางเหมาะสม
๑๐.๒ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลงอบ เกิดการเรียนรูในการอยูรวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมทั้งไดเปดโลกทัศนใน
การศึกษาองคความรูใหม ๆ
10.๓ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลงอบ ไดเปนสวนหนึ่งในการทํานุบํารุง รักษาและเผยแพรหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหคงอยูและ
สืบทอดตอไป

๑๙

ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม”
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่ง
ไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริ การสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับ อยางซื่อสัต ย ต องดูแล
จัดการตัดสิน ใจเกี่ย วกั บการใหบ ริการสาธารณะ การจัด การทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนและตอประเทศชาติ
คณะรัฐ มนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔ การ
สงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
จากหลั กการและเหตุ ผลดังกลาว เทศบาลตําบลงอบ จึงเห็น ความสําคัญ ในการพัฒ นา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิต สํานึ กใหมีคุณธรรม จริย ธรรม และปฏิ บัติงานด วยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทํา
กิจ กรรมเสริ มสร า งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการปฏิบั ติงานและประโยชนสู งสุด ของ
ประชาชน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลงอบมีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ
๓.๒ เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความ
สํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแก
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
๓.๓ เพื่ อ เป น การสร า งภาพลั กษณ ที่ดี ของเทศบาลตํา บลงอบในการเสริม สรา งคุ ณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน ๓ แนวทางคือ
๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล
บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่
๖.๒ จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ
แบงปนและเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม
หรือการสงเคราะหผูยากไร เปนตน
๖.๓ การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตาง ๆ

๒๐

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ
๔ ป (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด (งานการเจาหนาที่) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ พนักงานเจาหนาที่มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
๑๐.๒ พนักงานเจาหนาที่ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึก
รวมในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการให
และเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
๑๐.๓ สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่ เ ทศบาลตํ า บลงอบ ได ป ระกาศใช ป ระมวลจริ ย ธรรมของเทศบาลตํ า บลงอบ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนาน เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่
๘ เดือน ตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๘ กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มี
หนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙
ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
เป น ธรรม และถู ก กฎหมาย ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนด ว ยความรวดเร็ ว มี อั ธ ยาศั ย และไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ให ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ
โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตําบลงอบ
ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน
เทศบาลตําบลงอบไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลงอบ”
ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน

๒๑

๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล
๓.๒ เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกร
และระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลงอบ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๓.๔ เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช
อํ า นาจในขอบเขต สร า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบของข า ราชต อ ตนเอง ต อองค กร ต อ ผู บั งคั บ บั ญชาต อ
ประชาชนและตอสังคมตามลําดับ
๓.๕ เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ เผยแพร ป ระมวลจริ ย ธรรมของเทศบาลตําบลงอบเพื่อใชเปน คานิย มสําหรับ องคกร
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
๖.๒ เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลงอบ เปดเผยเปน
การทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด (งานการเจาหนาที่) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูบ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ า ง ปฏิ บั ติ ง านตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลงอบ

๒๒

ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “เสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน
การทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยผูบริหาร และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปน
กลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมี
หนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนใน
ทองถิ่น โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมี
ความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของผูบริหาร และพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนอง
คุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรัฐ มนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ ๔ การ
สงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจัก
ความพอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ตระหนักในคุณความดี
และกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกัน
การกระทําทุจริตในระบบราชการดวย
ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริตปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของผูบริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลงอบ ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
๓.๒ เพื่อปลูกฝงจิตสํานักและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแก
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ
๓.๓ เพื่อใหความรูแกผูบริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๓.๔ เพื่อใหผูบ ริหาร พนักงานเทศบาล และพนั กงานจาง ได รับการพัฒ นาจิ ตใจ และ
พั ฒ นาตนเองให มีจิ ต สาธารณะเกิ ด ความสํ า นึ ก ร ว มในการเสริ ม สร างสั ง คมแห ง คุ ณ ธรรมและสมานฉั น ท
ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกใน
การกระทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๒๓

๖. วิธีดําเนินการ

จัดประชุ มประจํ า เดื อน และใหความรูการปฏิบัติตามประมวลจริย ธรรมของขาราชการ
การเมื องท องถิ่ น และประมวลจริ ย ธรรมของขาราชการสว นทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความซื่อสัตย สุจ ริ ต
ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด (งานการเจาหนาที่) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผู บ ริ ห าร พนั กงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง มี ความประพฤติ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต
ลําดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูใ นการปองกันผลประโยชนทับซอนและมาตรการปองกันการทุจริต
ในองคกร
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผล
กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว
ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหล านี้ เ ป น การกระทํ า ความผิ ดทางจริ ย ธรรมของเจาหนาที่ ของรัฐ ที่ต องคํ านึ งถึง ผลประโยชนส าธารณะ
(ประโยชนสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู
และมีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไป
ดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจ
ที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย ง กั น ระหว า งผลประโยชน ส ว นตนและผลประโยชน ส ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น เทศบาลตําบลงอบ จึงไดจัดโครงการอบรมใหความรูในการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนและมาตรการปองกันการทุจริตในองคกรแกบุคลากรในเทศบาลตําบลงอบ เพื่อปองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ ใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน

๒๔

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหความรู ความเขาใจแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
๓.๒ เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ
๓.๓ เพื่อเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ของเทศบาลมีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใส
สะอาด
๔. เปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
๖.๒ มอบงานใหกับผู รับ ผิด ชอบโครงการ และผู ที่เกี่ย วของ เพื่ อวางแผนและจัด เตรีย ม
โครงการ
๖.๓ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
๖.๔ จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
๖.๕ ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย
๖.๖ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
๕,๐๐๐.- บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานบริหารงานทั่วไป) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๐
๑๐.๒ จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๘๐

๒๕

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมและอนุรักษปาตนน้ํา
๒. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันพื้นที่ปาตนน้ําเปนสวนหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติ นับเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยซึ่งที่ผานมาในอดีตประเทศไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีสภาพแวดลอมที่ดี
แตปจจุบันพบวาทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและใชประโยชนอยางสิ้นเปลืองไมคุมคา เกิดความสูญเสียทาง
ดุลยภาพของระบบนิเวศ สงผลกระทบตอมนุษยในที่สุด เพื่อมิใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไปมากกวานี้
จึงจําเปนที่เราจะตองรวมมือกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปาตนน้ําและปา
ไม ซึ่งถือเปนตนกําเนิดของพลังงานและตนทางของชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนใหญเกิด
จากการกระทําของมนุษยแทบทั้งสิ้น มีพื้นที่ติดตอกับหลายตําบล ดวยความสําคัญดังกลาว จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการอนุรักษปาตนน้ําไวใหคงสภาพสมบูรณที่สุด
ดังนั้น เทศบาลตําบลงอบ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปาตนน้ําจึงไดจัดทําโครงการสงเสริม
และอนุรักษปาตนน้ํา เพื่อปองกันการบุกรุกปา การตัดไมทําลายปา เพื่อสรางจิตสํานึกและมีสวนรวมในการ
อนุรักษและหวงแหนในทรัพยากรปาไมมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการอนุรักษปาตนน้ําบริเวณเขตพื้นที่ตําบลงอบ
๓.๒ เพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพการขาวเรื่องปาไม
๓.๓ เพื่อเปนการปองกันการบุกรุกพื้นที่ปา
๓.๔ เพื่ อสร า งจิ ตสํ า นึ กและมีสว นรว มในการอนุรักษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติอน เป น
สาธารณะประโยชนรว มกัน
๓.๕ เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ไดหวงแหนในทรัพยากรปาไม และตระหนักในคุณคาของ
สิ่งแวดลอม
๔. เปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ
ผูนําชุมชน หนวยจัดการตนน้ําน้ํางอบ หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน เปนตน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ปาในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตําบลงอบ
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร
๖.๒ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
๖.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๒๖

๘. งบประมาณดําเนินการ
๑๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานสิ่งแวดลอม) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ทํ า ให ผู เ ข า ร ว มกิจ กรรมมี จิตสํ านึก ในการดู แลรั กษาป าตน น้ํา ลดการบุกรุ กพื้น ที่
ปาตนน้ํา
๑๐.๒ ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
๑๐.๓ ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชน
ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไม
ทําลายปาไมที่ผิดกฎหมายไดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจํานวนลด
นอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศตาง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนเป นอย า งมาก ประกอบกับสถานการณปญ หาหมอกควันและไฟปา ในปจจุบันภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยเปนปญหาที่สําคัญ ซึ่งเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบ
นิเวศ ปาไม รวมทั้งสงผลกระทบตอสุขภาพและความเสียหายทางเศรษฐกิจ หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทย
กลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น
เทศบาลตําบลงอบ ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลงอบ
เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
ของตนเอง
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัคร
และพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๓.๒ เพื่อเปนการปองกันการเกิดมลพิษทางอากาศ และการแกไขปญหาหมอกควันและไฟป
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ดูแล อนุรักษ ฟนฟูสภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลงอบ และจัดทําแนวกันไฟเพื่อลดปญหาไฟปา โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตาง ๆ
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๔.๒ ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ างของเทศบาลตํ าบลงอบ ผู นํา ทองที่ หนวยงานต าง ๆ ทั้ งภาครั ฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตําบลงอบ และแหลงน้ํา คู คลอง ใน
เขตเทศบาลตําบลงอบ
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร
๖.๒ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
๖.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
๑๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานสิ่งแวดลอม) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น
๑๐.๒ ปญหาหมอกควันและไฟปาลดลง
๑๐.๓ ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชน และมีการทํางานแบบบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพตําบลงอบ
๒. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน กอใหเกิดรายได และแกปญหาการวางงานของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เปนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางชุมชนให
เขมแข็งและพึ่งตนเองได และเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพที่หลากหลาย มีการ
พึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น เกิ ด ความสามั ค คี ขึ้ น ในหมู ค ณะ และชุ ม ชนยั ง สามารถนํ า สิ น ค า มาจํ า หน า ยหรื อ
แลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยาง
ทั่วถึง และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุมอาชีพตางๆ ใหมีประสิทธิภาพความเขมแข็งตอ
ชุมชน สามารถพึ่งตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคน
จนไมมีอาชีพ ใหมีรายไดเสริม อันจะเปนการสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหอยูอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
เทศบาลตําบลงอบ ไดตระหนักถึงการสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุมองคกร
ตางๆ เชน กลุมแมบานกลุมสตรีและประชาชนที่สนใจใหมีโอกาสเขาถึงบริการทางสังคม จึงไดจัดทําโครงการ
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สงเสริมพัฒนากลุมอาชีพตําบลงอบ เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะดานอาชีพใหแกกลุมแมบานกลุมสตรีและ
ประชาชนที่สนใจ เพื่อเปนกิจกรรมเสริมที่เปนประโยชน สนับสนุนใหมีการฝกอบรมในการทําอาชีพเสริม
เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณคา สรางความรักความสามัคคี ลดภาระคาใชจายภายใน
ครอบครัว และสรางรายไดในชุมชน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพใหแกแมบาน สตรีและประชาชนที่สนใจ
ในตําบลงอบ
๓.๒ เพื่อสรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มรายไดและลดรายจาย
ในครัวเรือน
3.๓ เพื่อใหประชาชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว
๓.4 เพื่อเสริ มสรางใหประชาชนพึ่ งตนเอง ตลอดจนมีการดําเนิ นชีวิตบนพื้นฐานแนวคิ ด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
สตรี แมบาน ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนและผูที่มีความสนใจรับทราบ
๖.๒ นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
๖.๓ ประสานงานกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
๖.๔ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เอกสาร สื่อที่ใชในการฝกอบรม
๖.๕ จัดทํากําหนดการ และดําเนินโครงการ
๖.๖ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
๘๕,๐๐๐.- บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
๑๐.๒ มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียงใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๑๐.๓ เรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
๒. หลักการและเหตุผล
พระพุทธศาสนาเปนรากฐานแหงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย เปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตที่สําเร็จประโยชนสุขสมบูรณ และเปนคําตอบของปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสงผลกระทบโดยตรงตอ
ชีวิตและสังคม ความเปนไทยที่สมบูรณก็คือความเปนชาวพุทธที่แทจริง เยาวชนจึงจําเปนที่จะตองเรียนรู
พระพุทธศาสนาอันเปนหนาที่ของพุทธศาสนิกชนที่จะตองเรียนรูเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือให
เขาใจแลวนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เนื่องในสังคมปจจุบันเปนสังคมโลกาภิวัตนกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลตอเยาวชน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลง
เพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ
ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกไขปญหา
ตาง ๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวย
การฆ า ตั ว ตาย หรื อแก ไ ขป ญ หาด ว ยการพึ่ ง พายาเสพติ ด เด็ ก และเยาวชนคื อ พลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติ ในอนาคต เป น อนาคตของชาติ เป น กลุมคนที่มีพลังอั น สําคัญ ที่ส ามารถชว ยกัน เสริมสรา ง
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค
มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนา
ศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา มี
ความอดทน รอบคอบในการดํ า เนิ น ชี วิต จะชว ยสร างให พวกเขาตระหนัก ถึง คุณ คา ของตนเองพร อมมี
ภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะ
พั ฒ นาตนเองให เ ป น ทรั พ ยากรอั น ทรงคุ ณ ค า เป น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศชาติ เพื่ อ ความ
เจริญกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพื่อใหเยาวชนมีจริยธรรม
มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
เทศบาลตําบลงอบ เล็งเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา จึงไดจัดทําโครงการศูนยศึกษา
ศาสนาวันอาทิตยขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรม นําหลักธรรมทางศาสนามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหเกิดความรูคูคุณธรรม และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนว
ทางการประพฤติตนที่ดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
หางไกลสิ่งเสพติด และนําธรรมะ นําหลักคําสอน ที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเติบโตเปนผูใหญที่มี
คุณภาพในสังคมตอไป
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๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธพจนอยางลึกซึ้งเหมาะสมแกวัย เปนการใชเวลาวางในวันหยุดใหเปนประโยชน
๓.๒ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรูจักประยุกตหลักคําสอนพระพุทธศาสนาใชในชีวิตประจําวัน
ใหทันตอเหตุการณและสภาพสังคมปจจุบัน
๓.๓ เพื่อใหเด็กและเยาวชน เขาใจหลักธรรมะอันจะสงผลใหหางไกลจากสิ่งเสพติด เปน
เยาวชนที่มีประสิทธิภาพในสังคม
๓.๔ เพื่อปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม และประเทศชาติบานเมือง
๔. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนตําบลงอบ จํานวน ๖๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
วัดศรีดอนชัย ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๖.๒ วางแผนการดําเนินงาน
๖.๓ ดําเนินการจัดกิจกรรม
๖.๔ สรุปผลการดําเนินงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
๑๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนเรียนรูและเขาใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาตามแนวพุทธพจน
อยางลึกซึ้งเหมาะสมแกวัย ใชเวลาวางในวันหยุดใหเกิดประโยชน
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนรูจักประยุกตหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาใชในชีวิตประจําวันให
ทันตอเหตุการณและสภาพสังคมปจจุบัน
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมะสงผลใหหางไกลจากสิ่งเสพติด เปนเยาวชนที่ มี
ประสิทธิภาพในสังคม
๑๐.๔ ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว ๓ ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปน
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได รั บ ความร ว มมื อ จากฝ า ยการเมื อ ง หน ว ยงานของรั ฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทั ก ษ รั ก ษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไม
ใช ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารดํ า เนิ น งานออกเป น ๖
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perception
Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป นหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัด ระเบีย บบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและ
เปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจ กรรมสาธารณะเพื่ อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒ นาองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ให เกิ ดความยั่ งยื น รัฐ จะตองใหความเปน อิส ระแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น โดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสว นทองถิ่นเปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวน
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อ
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่
ไดสรางความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสว นทองถิ่นมาเปนเวลาช านาน ซึ่งหากพิจารณา
จํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องใน
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ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวา
โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะไดไมมากเทากับที่คนทํางานใน
หนว ยงานราชการอื่ น และมูล คาของความเสี ยหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองส วนท องถิ่ นได
กอใหเกิ ดขึ้นก็อาจเปน แคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค กรปกครองสว น
ทองถิ่น
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ ผู บ ริ ห ารองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ต อ งแสดงเจตจํ า นงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
เทศบาลตําบลงอบเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต จึงไดจัด
กิจ กรรม “ประกาศเจตจํ านงต อต านการทุ จริตของผูบริหารเทศบาลตําบลงอบ” เพื่อแสดงเจตจํ านงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต การบริหารราชการของเทศบาลมีความโปรงใส ตรวจสอบได และสามารถ
ปองกันการทุจริตของบุคลากรในองคกรได
๓. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลงอบดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย
๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลงอบ ๔ ป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลงอบ
๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ
๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน

๓๓

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด (งานบริหารงานทั่วไป) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ
๑๐.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน
อยางนอย ๑ ครั้ง
๑๐.๓ มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลงอบ ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๔ การบริหารราชการของเทศบาลตําบลงอบมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรเทศบาลตําบลงอบได
๑๐.๕ ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลงอบ
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๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบตั ิราชการ
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)”
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ เปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชน
ตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํ า งานที่ โ ปร ง ใส สามารถตรวจสอบการทํ า งานได ด า นการพั ฒ นาระบบบริ ห ารให มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปน ไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนาน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ ๑๙เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่
๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การส ง เสริ มการพัฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารงานบุ คคลใหมี ป ระสิท ธิภ าพ
เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมี
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
๓.๒ เพื่ อให การปฏิ บั ติงานบุคลากรมีรูป แบบ ขั้น ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใส
สามารถตรวจสอบได
๓.๓ เพื่ อ เป น การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการแสวงหาประโยชน จ ากการปฏิ บั ติ ง านด า น
บริหารงานบุคคล
๓.๔ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด า นบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลให มี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน ๑ มาตรการ

๓๕

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนาน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนาน พ.ศ.๒๕๔๕
๖.๒ นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๖.๓ ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด (งานการเจาหนาที่) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน ๑ มาตรการ
๑๐.๒ เจ า หน า ที่ ง านบริ ห ารงานบุ ค คลสามารถปฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามมาตรฐานและ
หลักธรรมาภิบาล
๑๐.๓ ลดข อร องเรี ย นในการดําเนิน การดานบริห ารงานบุคคลของเทศบาล ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
๑๐.๔ บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไมต่ํากวาระดับ ๓
๑๐.๕ การบริ ห ารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกัน การทุจ ริตของ
เจาหนาที่ได

๓๖

ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหนาสวนราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลงอบ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หน า ที่ ต ามพระราชบัญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาล
มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต
และอนุ มัติ เกี่ย วกับ ราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัต ตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล
มาตรา ๔๘ วี สติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติร าชการใหแกรองนายกเทศมนตรี ที่ไดรับ
แตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาล
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนาน เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนาน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น

๓๗

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
๓.๓ เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํ าคํ า สั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัว หนาสวนราชการ
จํ า นวน ๔ ฉบั บ ประกอบด ว ย นายกเทศมนตรี ม อบหมายให ร องนายกเทศมนตรี , นายกเทศมนตรี
มอบหมายให ปลั ดเทศบาล รองปลั ดเทศบาล และหัว หนาสว นราชการ, ปลัดเทศบาลมอบหมายใหร อง
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ออกคํ า สั่ ง มอบหมายงานในการสั่ ง อนุ ญ าต อนุ มั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บฯ
ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใน
ทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด (งานการเจาหนาที่) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการ จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
๑๐.๓ ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหง
การทุจริต

๓๘

ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลงอบ ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตน ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนาน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลจั ง หวั ด น า น พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวั น ที่ ๑๙ เดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๔๕ ได กํ า หนดให
นายกเทศมนตรีจังหวัดนานแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดวยเหตุผลนี้จึง
เปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตําบลงอบ โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลเปน ประธานกรรมการ และหัวหนาสว นราชการเปนกรรมการ และ
พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
๖.๒ แต งตั้ งคณะกรรมการพิจ ารณาเลื่อนขั้น เงิน เดือนพนักงานเทศบาลตําบลงอบ โดย
ประกอบดวยประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการ
เจาหนาที่เปนเลขานุการ
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตําบลงอบ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๖.๔ คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการของพนั กงาน
เทศบาลตําบลงอบ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่ นกรองการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตําบลงอบ

๓๙

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลงอบ พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลตําบลงอบเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาลจั งหวั ดน า น เรื่ อง หลั กเกณฑและเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริ ห ารงานบุค คลของเทศบาล
จังหวัดนาน พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
๒. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตํ า บลงอบจึ งได จั ด กิ จ กรรมควบคุ มให บุ คลากรฝ า ยบั ญชี กองคลั ง เทศบาลตํ าบลงอบ จั ด ทํ า
ทะเบียนคุมเงินรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหการเบิกจายมีความคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย สามารถตรวจสอบไดงาย และดําเนินงานตามขั้นตอนของ
ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น จะตองทํา ตามกฎหมาย ระเบีย บ และมีความจําเปน ตอการบริห ารงานดานการเงิน การคลังของ
เทศบาลตําบลงอบใหมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่ อใหบุคลากรฝ ายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบีย บ
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวของ
๓.๒ เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๔๐

๖. วิธีดําเนินการ
จั ด ทํ าทะเบี ย นคุ ม เงิ น รายจ า ยตามงบประมาณแยกหมวดรายจ า ย แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจายตามงบประมาณที่ตั้งไว
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๑๐.๒ ลดข อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
ลําดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให
มีการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไข
เพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
๓.๒ เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
๓.๓ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
๓.๔ เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๓.๕ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๓.๖ เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ผูอํานวยการกองคลัง
๔.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
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๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
๖.๒ จํ า แนกวิ ธี การจั ดซื้อจัดจ างและคิดเปน รอยละของจํา นวนโครงการและรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
๖.๔ สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
๖.๖ รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
๖.๗ เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนได รั บ ทราบข อมู ล ในการบริ ห ารงานของหน ว ยงานด ว ยความโปร งใสมี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
ลําดับที่ ๖
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐเปนปญหาเกาแกในสังคมไทยจนกลายเปน
คานิ ยมว าการทุจ ริ ตเป นเรื่ องปกติ ไม เ ปนเรื่องใหญ แทจ ริงแลวปญ หาการทุจ ริตเปน ภัยรายแรงสําหรับ
ประเทศไทยในปจจุบันเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศที่สงผลกระทบตอประชาชนคนไทยมากและการ
ทุจริตสวนใหญจะอยูในระบบราชการเพราะงบประมาณในการพัฒนาประเทศจะมียอดสูงมากและจะใชโดย
หนวยงานตาง ๆของรัฐเปนผูดําเนินการปญหาการทุจริตจึงสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศและประโยชน
สุขของประชาชนในชาติโดยตรง
ดังนั้น เทศบาลตําบลงอบเล็งเห็นความสําคัญของการปองกันการทุจริต ปองกันการใชจาย
เงินงบประมาณของเทศบาลใหมีความโปรงใส และประสิทธิภาพ จึงจัดกิจกรรมสรางความโปรงใสในการใช
จ า ยเงิ น งบประมาณ และสอดคล อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

๔๒

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
๓.๒ เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
๓.๓ เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง
ความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
๑๐.๒ มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
ลําดับที่ ๗
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง”
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากเทศบาลตํ า บลงอบ มีฐ านะเปน นิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่
เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปน
หนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา

๔๓

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการจัดซื้ อ
จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม
ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง
ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
๓.๒ เพื่ อเสริ มสร า งความโปร ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ สามารถตรวจสอบได ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
๓.๓ เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการพัสดุขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ
และระบบกระจายเสียงไรสาย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ และชุมชนตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลงอบ
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๔๔

๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง
๑๐.๒ ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ– จัดจาง ไมนอยกวารอยละ ๗๐
ของโครงการที่จัดซื้อ – จัดจางทั้งหมด
๑๐.๓ การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
๑๐.๔ สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ – จัดจางได
ลําดับที่ ๘
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการบริหารประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลงอบบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)ณ สํานักงาน
เทศบาลเทศบาลตําบลงอบ เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่ องที่เ ปน อํานาจหน าที่ และภารกิ จของเทศบาล ติ ดตามความคืบ หนา และแจงผลการดําเนิ นการให
ประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอ
ระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ เทศบาลตําบลงอบ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และ
ทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อบริโภค, ดานพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน
การสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริม
ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี ท อ งถิ่ น , ด า นการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว, ด า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น

๔๕

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ สร า งความโปร ง ใสในการบริ การสาธารณะ ให ป ระชาชนไดรั บ ความพึ ง พอใจโดย
ทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดาน
ระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อบริโภค, ดานพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการ
ส งเสริ มอาชี พ, ด า นการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย , ด านการสง เสริ มศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม
ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดาน
ศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัช พืชในแหลงน้ํ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต แหลงกําเนิด การ
จัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กองของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ สร า งความโปร ง ใสในการบริ การสาธารณะให ป ระชาชนได รั บ ความพึ ง พอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในการระบวนการสาธารณะแกประชาชน

๔๖

ลําดับที่ ๙
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การใชบัตรคิวในการติดตอราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลงอบเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หน า ที่ ต ามพระราชบัญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาล
มีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ
ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจาก
ภารกิ จ และผู มาขอรั บ บริ ก ารเป น จํ า นวนมากซึ่ งเจา หน า ที่ไ มส ามารถให บ ริ การได อย างทัน ท ว งที การ
ตอบสนองความต องการเกิดความลา ชา ไมเปนธรรม และการใหบ ริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปน
ชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการ
และผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจ การบ า นเมืองที่ ดี และให คํา นึ งถึ งการมีสว นรว มของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานและการเป ดเผยขอมู ลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริการกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ในการนี้ เทศบาลตํ า บลงอบไดมุงเนน ที่จ ะใหบ ริการประชาชนแลว เสร็จ ในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปน
ธรรมตอผูมารับบริการ
๓.๒ เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
๓.๓ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุ มคาในการขอรั บ
บริการ
๓.๔ เพื่ อ เป น เกราะป อ งกั น ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า หน า ที่ มิ ใ ห ก ระทํ า การแสวงหา
ประโยชนหรือกระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม

๔๗

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมของภารกิจงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่
ใหบริการ
๑๐.๒ การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่
ลําดับที่ ๑๐
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลงอบ มีความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม
เทศบาลตํ า บลงอบจึ งได เ ล็ งเห็ น ความสํ า คัญ ในการสรางความเปน ธรรม ไมเ ลือกปฏิบัติในการใหบ ริการ
สาธารณะ บริการประชาชนในพื้นที่ใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดานเพศ ถิ่น
กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่น ๆ สอดคลองกับมาตรา ๘ แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ไดกําหนดใหสวน
ราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจ
ของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลงอบจึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของเทศบาลมีความเปนธรรม
โปรงใสยิ่งขึ้น

๔๘

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหเจ าหนาที่ผูปฏิบัติ งานในภารกิจ ตามที่กฎหมายกําหนดของเทศบาลใหบริการ
อยางมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
เปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน
๖.๒ จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชใน
การดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
๖.๓ จัดให มีร ะบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกัน การละเวน การปฏิบัติหนาที่
๖.๔ จัดให มีส ถานที่ สํ า หรับ ผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชัน /
หองน้ําสําหรับผูพิการเปนตน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนผูรับบริการไดรับบริการโดยทัดเทียม/ไมเลือกปฏิบัติ

๔๙

บานเมืองที่ดี

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
ลําดับที่ ๑

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน”
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี กาว าด ว ยหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด
เพื่อใหการประเมินการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดกิจกรรมการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๓ เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลงอบใหสั้นลง
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ตําบลงอบ
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
๔.๔ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ
๔.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และ
การปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผูบังคับ บัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ การสั่ง การอนุ ญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา

๕๐

๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ น ายกเทศมนตรี ม อบอํ า นาจให ร องนายกเทศมนตรี หรื อ ปลั ดเทศบาล ให ป ระชาชนทราบ
โดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ ใหนายกเทศมนตรีและ
ผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการของเจาหนาที่
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๑๐.๔ ทํ า ให ภ าพลั ก ษณ ข องเทศบาลตํ า บลงอบเปลี่ ย นไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น และทํ า ให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕
ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การ
บริ ห ารราชการต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน” และเพื่อใหการดํ าเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบ รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน

๕๑

เทศบาลตําบลงอบ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานคนจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางาน
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลงอบใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๓.๒ เพื่ อให สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับ รูส ภาพปญ หาและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นได
๓.๓ เพื่ อปรั บ ทั ศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดา นการ
บริการประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
๓.๔ เพื่อใหการปฏิบั ติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มี ความโปรงใส
สามารถวัดผลการดําเนินงานได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลงอบและผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๒ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๖.๓ จัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
๑) ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
๒) ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
๓) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ
๔) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
๕) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุก
งานบริการ
๖) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการ
แกประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๗) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
๖.๔ ติดตามประเมินผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองมา
ปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป

๕๒

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนไดรับบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นได
๑๐.๓ มีทัศนคติ วิ ธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตาง ๆ ภายใน
องคกรนั้น ก็เพื่อเปน การชวยเพิ่มประสิทธิ ภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือกมอบหมายภารกิจและขอบข ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
การดําเนินการของหนวยงานดองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริ ห ารราชการต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ความคุ มค า ในเชิ งภารกิ จ แหงรัฐ การลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดทํามาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ใหการบริการเกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว และอํานวยความสะดวกในการ
บริการประชาชนในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลงอบภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวน
ราชการ

๕๓

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จั ด ทํ า บั น ทึ ก เสนอเพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ อนุ ญ าต สั่ ง การ แต ง ตั้ ง มอบหมาย
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ออกคํ า สั่ ง การอนุ มั ติ อนุ ญ าต สั่ ง การ แต ง ตั้ ง มอบหมายนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ ที่ไดรับมอบหมายเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และประชาสัมพันธใหพนักงานและประชาชนทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน การบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจ
หนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําให
เกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตาง ๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น เทศบาลตํ า บลงอบจึ ง ได กํ า หนดมาตรการให มี ก ารมอบอํ า นาจของนายกเทศมนตรี ใ ห
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหการใชดุลยพินิจตาง ๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๕ เรื่อง

๕๔

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด (งานการเจาหนาที่) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มี ก ารมอบอํ านาจของนายกเทศมนตรีใ ห ร องนายกเทศมนตรี หรื อ ปลั ด เทศบาล หรื อ
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ลําดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และหัวหนาสวนราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลงอบ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งมี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หน า ที่ ต ามพระราชบัญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมี
หนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอกับหนวยงานตาง ๆ
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจ มี
มากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก และกองตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําให
การบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต

๕๕

และอนุ มั ติ เกี่ ย วกั บ ราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัต ตรส กํ า หนดให น ายกเทศมนตรี ค วบคุ ม และ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล
มาตรา ๔๘ วี สติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติร าชการใหแกรองนายกเทศมนตรี ที่ไดรับ
แตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาล
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรการพนักงานเทศบาลจังหวัดนาน เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนาน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก เทศบาล
ตําบลงอบจึงจัดทํามาตรการการมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาล
๓.๓ เพื่ อ เป น การกระจายอํ านาจการตั ด สิ น ใจในการสั่ ง อนุ ญ าต อนุ มั ติ จ ากผู บ ริ ห าร
ทุกระดับ
๓.๔ เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริต
และประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา
ส ว นราชการ จํ า นวน ๔ ฉบั บ ประกอบด ว ย นายกเทศมนตรี ม อบหมายให ร องนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี มอบหมายให ป ลั ดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัว หนาส ว นราชการ ปลัด เทศบาล
มอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และหนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหม
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๕๖

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด (งานการเจาหนาที่) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ
ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหง
การทุจริต

๕๗

เปนที่ประจักษ

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให
ลําดับที่ ๑

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน
หรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และ
เสียสละเพื่อสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชน
ตําบลงอบ ผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลงอบอยางสม่ําเสมอ เทศบาล
ตําบลงอบจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล
หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลงอบ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน
ให กับ เทศบาลที่ ควรได รั บ การยกย องชมเชย และเปน บุคคลตัวอยาง และจัดกิจ กรรมรณรงค เผยแพร
ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลงอบมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลงอบ
๓.๒ เพื่ อ ส ง เสริ ม การสร า งแรงจู ง ใจให ป ระชาชน หน ว ยงาน องค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลงอบ ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
๓.๓ เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาล
ตําบลงอบมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลงอบ
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง
๖.๒ จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน
ที่ผานการคัดเลือก
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๕๘

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ยกยองปละเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขา
รวมกิจกรรมของเทศบาลตําบลงอบ
๑๐.๒ ประชาชน หน วยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลงอบมีคานิยม ยกย อง เชิดชู
และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

๕๙

๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจพบการทุจริต
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงในในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก
รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตาง
ๆ ที่เอื้ อให เกิดการทุจริ ต ดังนั้ น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรม
คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการ
สรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหาร
และเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดทํามาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในเทศบาลตําบลงอบปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

๖๐

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ป ฏิ บั ติ ง านการมี ส ว นร ว มของประชาชนการเป ด เผยข อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระ
ราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา๑๒ กําหนดไววา
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมิน
อิส ระดํ าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิบั ติร าชการสว นราชการเกี่ย วกับ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนด
เทศบาลตําบลงอบ จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตําบลงอบกับปลัดเทศบาลตําบลงอบ
และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓.๒ เพื่ อ ให ห น ว ยงานระดั บ สํ า นั ก /กอง มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๓ เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการ

๖๑

๓.๔ เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง
เทศบาลตําบลงอบ ไดทําข อตกลงผลงานกับผู ใต บังคั บบั ญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรี
กับปลั ดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับ หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง พร อมคณะทํางานไดรวมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
๑) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
๒) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๖) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ชี้แจงสํานั ก/กอง และผู ปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกั บตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตาง ๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูดูแลตัวชี้วัด และ
ผูจัดเก็บขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับผูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
๑.๓ รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด
๑.๔ วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
๑.๕ ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ กรณี ที่ ก าร
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการในเบื้ องตน ไมเ ปน ไปตามเปา หมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
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๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูใ นระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
๕
๔
๓
๒
๑

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๗. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กองของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลงอบใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบ เนื่องจากเห็นความสําคัญชองการ
ตรวจสอบที่ จ ะเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ช ว ยให ก ารดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ของเทศบาลตํ า บลงอบเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชว ยปองกันหรื อลดความเสี่ ยงจากการดําเนิ นงานที่ ผิด พลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด,
อําเภอ) แลว เทศบาลตําบลงอบยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก
เจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น กรณี ไ ด รั บ ข อ ทั ก ท ว งให หั ว หน าหน ว ยงานผู เ บิก /หั ว หน า
หนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕ วันนับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่
ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สต.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผล
และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย
ฝายนิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน าที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบีย บ
กฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ
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นอกจานี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./ สํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบ เพื่อความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ ๑๐ ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๓.๒ เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กองของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบ
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ เทศบาลตําบลงอบมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
๑๐.๒ เทศบาลตําบลงอบมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแต
ละประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
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กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของ
การทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยขอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบ
เพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตาง ๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่ง
หนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดทํามาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบขึ้น
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลไกการตรวจสอบจาหนว ยงานภาครั ฐและองคกรอิ สระที่ มีห นาที่
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๔ เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูและองคกรอิสระ เชน
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลงอบใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลงอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ
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ลําดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยเทศบาลตําบลงอบมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง เปนตน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลงอบ รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลงอบขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ เจาหนาที่รบผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ
๓.๒ เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
๖.๒ จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลงอบ
๖.๓ จั ดประชุมใหความรูเจาหน าที่ผูรั บผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเ ปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ให เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม
๖.๔ เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลงอบใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวน/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๖๖

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ
เทศบาลตํ า บลงอบตามคูมือดํา เนิน การเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลงอบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
ลําดับที่ ๖
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลงอบวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง
เพื่ อสกั ด กั้ น มิ ให เ กิ ดการทุ จ ริ ตประพฤติ มิช อบได ประกอบกับ นโยบายของพลเอกประยุทธ จัน ทรโ อชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลงอบวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย
มิ ช อบ เพื่ อ ให ป ระชาชนหรื อผู มีส ว นได เสี ย ได ทราบช องทางการรองเรีย นแนวทางการพิ จ ารณารับ เรื่อ ง
รองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดคลองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลงอบ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญชองภัยของการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๓.๒ เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบเปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
๔. เปาหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจางของเทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๖๗

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ
๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสราง
ความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
๖.๔ แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการภายใน
๑๕ วัน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานการเจาหนาที่) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๐.๒ ภาคประชาชนมีบ ทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจาหนาที่

๖๘

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๑ จั ด ให มี แ ละเผยแพรขอมู ลขา วสารในชองทางที่เ ปน การอํา นวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลงอบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แหง พระราชบั ญ ญั ติข อมู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บั ญญั ติ ใ ห
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา
“ศูนยขอ มูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลงอบจึงได
จัดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมู ลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปน ศูนยขอมูลข าวสาร
เทศบาลตําบลงอบใหบริการ ณ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลงอบ เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิ
และหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปน
จริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง
๓.๒ เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลงอบ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบ จํานวน ๑ แหง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
๖.๒ มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
๖.๓ มี ก ารจั ด วางเอกสารข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห าร
งบประมาณ การเงิ น การจั ด หาพั ส ดุ การคํ า นวณราคากลาง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด

๖๙

๖.๔ มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรของเทศบาลตําบลงอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๕ มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๖. มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานบริหารงานทั่วไป) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลงอบ
ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ บัญญัติวา หนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กํา หนด และตามประกาศของคณะกรรมการข อ มู ล ข าวสารของราชการ ซึ่ ง ออกโดยอาศั ย อํ านาจตาม
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจะตองจัดใหมีสถานที่ และจัดใหมีขอมูล
ขาวสารไวใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดโดยสะดวก และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๕๔ เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เผยแพรผานทางเว็บไซตของหนวยงานรัฐทุกหนวยงาน
และใหทุกสว นราชการและหน ว ยงานภาครัฐ ทุ กแหงมีศูน ยขอมูล ขาวสารของราชการ และผลักดัน ใหทุก
หนวยงานจัดแสดงขอมูลขาวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับรู เพื่อสรางความโปรงใสของภาครัฐ ประกอบ
กับเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส
การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและขอสั่งการเทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดกิจกรรมการออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลงอบขึ้น และเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
ในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา เผยแพรขอมูลของราชการ

๗๐

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลงอบวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศเทศบาลตําบลงอบ เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบขึ้น
๓.๒ เพื่อใหบ ริการข อมูล ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คน ควา
ตลอดจนเผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาใหเปนไปตามระเบียบนี้
๓.๓ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
๓.๓.๑ ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
๓.๓.๒ ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
๓.๓.๓ ขอมูลขาวสารอื่น
๓.๓.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
๔. เปาหมาย
๔.๑ จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน ๑ แหง
๔.๒ ระเบี ย บเทศบาลตํ า บลงอบว า ด ว ยข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕XX
จํานวน ๑ ชุด
๔.๓ ประกาศเทศบาลตําบลงอบ เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน ๑ ฉบับ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ
๖.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
๖.๒ เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
๖.๓ จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
๖.๔ จั ดทํา ร า งประกาศฯ เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับ รองสําเนาขอมูล
ขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๕ จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๗๑

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลงอบ ณ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลงอบ
๑๐.๒ มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวนไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
๑๐.๓ มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อให
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการ
ทํางานที่จําเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความ
โปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมู ลขาวสาร ตามที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๕๙ รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสาธารณะในครอบรองของหนวยงานของรัฐที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได
ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น
การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลงอบใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจาก
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหเทศบาลตําบลงอบมีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดทําโครงการอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลและ
ตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความ
รวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึ งความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรงใสในการทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลงอบ
๔.๒ ตัวแทนชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่ตําบลงอบ

๗๒

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๒ ประสานการจัดงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖.๓ ประสานวิทยากร และประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
๖.๔ ดําเนินการตามโครงการ
๖.๕ วัดผลความรู
๖.๖. สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
๑๕,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูเขารวมอบรมไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
๑๐.๒ ผูเขารวมอบรมรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเกิดความเขาใจ
สามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด
๑๐.๓ สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
๒. หลักการและเหตุผล
ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติขอมู ล ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอื่น ๆ เพื่ อใหประชาชนสามารถเขาดูได ดังนั้ น
เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดทํามาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลายขึ้น เพื่อใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลงอบ
ไดงายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
๓.๒ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น

๗๓

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตาง ๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐
ประเภทขึ้นไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ เผยแพรใหประชาชนและผูรับบริการไดเขาถึงขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนอัตรากําลังพนักงานจาง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจําป ฯลฯ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร

๗๔

ลําดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๒. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก
ในการบริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่น ตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
เพื่ อ เป น การป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก ภ าครั ฐ และ
ภาคประชาชน
เพื่อใหการบริหารงานราชการของเทศบาลตําบลงอบเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดกิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลและสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารได เปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลงอบ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู
๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลงอบ
๓.๓ เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลงอบ
๓.๔ เพื่อใหมีระบบ กลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบในเทศบาลตําบลงอบ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลงอบ
๕. พืน้ ที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อ
จัดจาง จัดหาพัสดุตาง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลงอบ และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด
ประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลงอบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ลําดับที่ ๖
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติขอมู ล ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการ
จัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่น ๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลงอบจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ
ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ สํานักงานเทศบาล เว็บไซต การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลงอบไดงายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล จํานวนไมนอยกวา ๕ ชองทาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลงอบ
๖. วิธีดําเนินการ
จัดให มีและเผยแพร ขอมู ลขาวสารในชองทางที่เ ปนการอํานวยความสะดวกแก ประชาชน
ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลงอบ
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลงอบรานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสี ย งตามสาย/หอกระจายข า ว/วิ ท ยุ ชุ ม ชน/รถกระจายเสี ย ง/หน ว ย
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลงอบ มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน
สืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
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- ประชาสัมพันธผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานของเทศบาล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ลําดับที่ ๗
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สื่อประชาสัมพันธ”
๒. หลักการและเหตุผล
ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ กาวหนาไป
มาก เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ
เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การสรุปเพื่อใหความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้น ๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตอง
ปูพื้นฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการ
เลือกสื่อให เหมาะสมกับสภาวการณนั้น ๆ การใชสื่ อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบางในแต ละขั้นตอนที่
ตางกันเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม
เทศบาลตําบลงอบจึงจัดกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
เทศบาลใหประชาชนไดรับทราบกิจกรรม/โครงการผานสื่อประเภทตาง ๆ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อ
ประเภทตาง ๆ
๓.๒ เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อยางถูกตองและโปรงใส
๓.๓ เพื่อนําเสนอผลงาน/กิจกรรม/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
๓.๔ เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาลและประชาชน
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๔. เปาหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตําบลงอบใหแกประชาชนโดยทั่วไป
อยางกวางขวาง เชน วารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกิจการดําเนินงานของเทศบาล คูมือสําหรับ
ประชาชน ปายประชาสัมพันธ เปนตน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนออนุมัติกิจกรรม
๖.๒ ผลิตสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวน/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐.๑ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนได รั บ ทราบเข า ใจถึ ง บทบาท ภารกิ จ ของเทศบาลผ า นสื่ อ เอกสารในการ
ประชาสัมพันธตาง ๆ
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๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเวทีประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหแลวเสร็จภายในหวง
เวลาระหวางเดือนมิถุนายนของทุกป เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ เทศบาลตําบลงอบในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการกิจการ
หรือการบริการสาธารณะแกประชาชน รวมทั้งมีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นทั้งในดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย ด า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี แ ละสื บ สานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการและการบริการ
ดังนั้น เพื่อเปนการตอบสนองตอปญหา และความตองการของประชาชนในทองถิ่นตาม
ภารกิจและหนาที่ เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดทําโครงการเวทีประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นและแผนชุมชนขึ้น โดยมีเปาหมายออกพบปะประชาชนตามหมูบานเพื่อใหความรู สรางความเขาใจ
ในการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานชุมชน การจัดทํา
แผนชุมชน สํารวจความตองการ รับฟงรับทราบปญหาของประชาชน ตอบปญหาหรือขอสงสัยของประชาชน
เกี่ยวกับการบริหารงานดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลงอบ อันจะกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางประชาชน
ผูนําชุมชน ผูนํากลุม องคกร ผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่น และเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนา
ทองถิ่ นตรงตามความต องการของประชาชน เปน การรวบรวมปญ หาความตองการ และขอแนะนําจาก
ประชาชนในพื้ น ที่ ทั้ง ๑๑ หมู บ า นในตําบลงอบ อํ าเภอทุงชา ง จังหวั ดนาน เพื่ อจัดทําเป น แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชนของเทศบาลตอไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อชี้แนะแนวทางในการทํางาน และประสานงานรวมกันระหวางงานราชการและ
ประชาชน และมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน
๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานดานตาง ๆ
ของเทศบาลตําบลงอบ
๓.๓ เพื่อรับฟงรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในแตละหมูบานในเขตพื้นที่
ตําบลงอบมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน
๓.๔ เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
๓.๕ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๗๙

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลงอบจํานวน ๑๑ หมูบาน
๔.๒ หัวหนาหนวยงานหรือสวนราชการในพื้นที่ตําบลงอบ
๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
หอประชุมหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลงอบ จํานวน ๑๑ หมูบาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เขียนและนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
๖.๒ ประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
๖.๓ ออกพื้นที่สํารวจความคิดเห็นของประชากรกลุมเปาหมายหมูบานที่เขารวมโครงการ
๖.๔ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการกําหนดเวลาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน
๖.๕ สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนจํานวน ๑๑ หมูบาน ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน
๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด (งานนโยบายและแผน) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการพัฒนาทองถิ่นและวางแผนชุมชน
๑๐.๒ ไดรับทราบปญหาและความตองการของประชาชน
๑๐.๓ ประชาชนไดรับรูขาวสาร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารดานตาง ๆ ของ
เทศบาลตําบลงอบ
๑๐.๔ ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๑๐.๕ ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๘๐

ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การดําเนินงานศูนยเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลงอบ เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหบริการประชาชนในดานตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูใหบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลงอบจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนมี่ไดรับความเดือนรอนตาง ๆ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่ อรั บ ทราบความเดือดรอนของประชาชนในพื้น ที่ และจะไดแกไขปญ หาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนโครงการแกไขปญหาตอไป
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลงอบ
๓.๓ เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่

๔. เปาหมาย

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือนรอนรําคาญ
หรื อผู มีส ว นไดเ สี ย ที่เ กี่ ย วของ โดยการปฏิบัติร าชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันได
อยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบตาง ๆ ที่อาจเกินขึ้น
ตามมาได
๕. วิธีดําเนินการ

๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองเรียน/รองทุกข
๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน
๕.๔ แจงผลปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดย
ชองทางรองเรียน/รองทุกข ดังนี้
๖.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลงอบ
๖.๒ โทรศัพทหมายเลข 0๕๔๖๙-๓0๖๑ ทางโทรสายหมายเลข 0๕๔๖๙-๓๑๑๑
๖.๓ ทางเว็บไซต
๖.๔ ทางไปรษณีย

๘๑

๗. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙.๑ จัดเก็บสถิติการรองเรียน/รองทุกข ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชน
ไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลงอบ
๙.๒ สามารถดําเนินแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
๙.๓ แจงผลการดําเนินงานใหกับผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “กําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียนดานสาธารณสุข”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลงอบเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดทํามาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เปนชองทางที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและโปรง มุงเนนใหประชาชน
ไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาค
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
ประชาชน
๓.๒ เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ เทศบาลตําบลงอบ
- ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลงอบ
- ผาน facebook เทศบาลตําบลงอบ

๘๒

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด (งานสาธารณสุข) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับ
เรื่องรองเรียน
ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แกไขเหตุเดือดรอนรําคาญดานสาธารณสุข”
๒. หลักการและเหตุผล
งานสาธารณสุข เปนงานสวนหนึ่งที่เทศบาลตําบลงอบมีหนาที่ในการดูแลใหแกประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
เอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของ
กับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง เปนตน เทศบาลตําบลงอบจึงมี
หนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว
เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดทํามาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญดานสาธารณสุขขึ้น เพื่อให
ประชาชนทราบช องทางในการแจงเหตุ เดือดรอนรําคาญ และสามารถแกไขปญ หาตามความจําเปนและ
เรงดวน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว
๓.๒ เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ
๓.๓ เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่
๔. เปาหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญจากประชาชนในพื้นที่ตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๘๓

๖. วิธีดําเนินการ
๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ
๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
๕.๓ รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลงอบ
๕.๔ ดํ า เนิ น การออกตรวจพื้น ที่ เรื่ องร องเรี ย น/รอ งทุก ข และนํ า เรื่ องเสนอต อ ผู บ ริ ห าร
พิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
๕.๕ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ ๑๕ วัน นับแตวันรับแจง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดย
ชองทางรองทุกข/รองเรียน ไดแก ๑) ไปรษณีย ๒) โทรศัพท ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต ๕) facebook
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานสาธารณสุข) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน เหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทํา
ใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูและการดําเนินงานของเทศบาลตําบลงอบ
๑๐.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุ
หรือรองเรียน/รองทุกข
๑๐.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
ลําดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติ
หนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับ
ทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรับรองทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
๓.๒ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อใหผูรับรองไดทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริม
ภาคประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ

๘๔

๔. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
๕.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖.วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๙. งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

๘๕

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เทศบาลตําบลงอบจึง
ไดจัดทํามาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ เพื่อใหประชาชน
จากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลงอบและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนได
มีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลงอบและแผนพัฒนา
สี่ปเทศบาลตําบลงอบ
๓.๒ เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ
๓.๓ เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใส และสุจริตในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
เทศบาลตํ า บลงอบดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลจากผู แ ทนชุ ม ชน องค ก รภาคประชาชน
หนวยงานราชการใหมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ เพื่อให
เปนไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว าดว ยการจัดทํ าแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ ตามที่กําหนด
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดขอบโครงการ
สํานักปลัด (งานนโยบายและแผน) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๘๖

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลงอบ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ เพื่อ
เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ และรางแผนพัฒนาสี่ป
เทศบาลตําบลงอบ เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลงอบความตองการของประชาคมและ
ชุ ม ชนในเขตเทศบาลตํ าบลงอบ ด ว ยความถู กต อง โปร งใส สุ จ ริ ต และให ความสํ า คั ญ ในการต อต า น
การทุจริต
ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป”
๒. หลักการและเหตุผล
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่
คอนขางใหมและมีหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดกิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู บา นและประชาคมตํ า บล ประจําป เพื่อใหป ระชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
๓. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การเป น ไปตามหลั ก การมี ส ว นร ว มของประชาชน โปร ง ใส และ
ตรวจสอบไดเพื่อเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําป
งบประมาณอีกทางหนึ่งดวย
๔. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เช น กํ านัน ผูใหญ บาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนํ า
ชุ ม ชนแพทย ป ระจํ า ตํ า บล อาสาสมั ครสาธารณสุข สมาชิ กสภาเทศบาล กลุ ม อาชี พต าง ๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ แตงตั้งคณะทํางาน
๕.๒ ดําเนินการจัดประชุมประชาคมตามโครงการเวทีประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานนโยบายและแผน) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๘๗

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสร างทัศนคติที่ดี ระหวางประชาชนและหน วยการบริหารราชการสว น
ทองถิ่น
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน”
๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
พัฒนาทองถิ่นเปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผน
ชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง ตามความหมายของแผนแมบทชุมชนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการให
ชุ มชนสามารถบริ ห ารจั ดการเอง กํ า หนดทิศ ทางของตนเอง” การสร างภูมิ คุมกัน ปอ งกัน เงื่อนไขจาก
ภายนอกเขาไปทําในชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการ
เรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดขนการทําโครงการแกไข
ปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการ
แกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของชุมชนในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
๔. เปาหมาย
ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลงอบ
๕. วิธีดําเนินการ
ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยรวมกับโครงการเวทีประชุม
ประชาคมเพื่อทบทวนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํ า นั ก ปลั ด (งานนโยบายและแผน ร ว มกั บ งานพั ฒ นาชุ ม ชน) เทศบาลตํ า บลงอบ
อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๘๘

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มี
อยูไ ดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียม
ความรวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติที่ดี เอื้อ
อาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นของตนเองได
ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตําบลงอบ ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชนไดเขามามี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลงอบ
๓. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลงอบอยางแข็งขันสําหรับการ
ทํางานของเทศบาลตําบลงอบ มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไก
ภาคประชาชน ใหมีสว นร วมอยางแข็งขั นกับมาตรการการป องกันการทุจ ริตในเทศบาลได ทําหนาที่อยาง
ถูกตอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑๑ หมูบาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบล
งอบอยางแข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลงอบไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลงอบในหลาย ๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
๖.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ
เพื่อเรียนรูทําความเขาใจระเบียบตาง ๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๘๙

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลงอบ
๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
ลําดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อ
นําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ตาง ๆ ของเทศบาลตอไป
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดว ย
หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบ านเมืองที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เทศบาลตําบลงอบจึงได จัดกิ จ กรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบขึ้น เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลงอบมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่ อติ ดตามประเมิน ผลการปฏิบัติ ร าชการไดอยา งถูกต องตามมาตรฐานการปฏิบั ติ
ราชการ
๓.๒ เพื่อใหเกิดกระวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลงอบและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลงอบ
๓.๓ เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลงอบ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๙๐

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
๖.๒ จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
๖.๔ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.
๒๕๕๘) จํานวน ๗ คน ประกอบดวย
(๑) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน
(๒) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล
๒ คน
(๓) ผูทรงคุณวุฒิ
๒ คน
(๔) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหนาสํานักปลัด
เปนผูชวยเลขานุการ
(๖) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบ ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลงอบ ปละ ๒ ครั้งเปนอยางนอย แลว
เสนอผลการประเมินใหเทศบาลตําบลงอบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของเทศบาลตําบลงอบ
๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลงอบสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป
๔) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่เทศบาลตําบลงอบมอบหมาย
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๖.๖ การจัดทําแผนการดําเนินงาน
๖.๗ การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
๖.๘ จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ของ
เทศบาลตําบลงอบพรอมตัวชี้วัด
๖.๙ การติดตามและประเมินผล
๖.๑๐ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณา
ทราบปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙๑

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ลําดับที่ ๖
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางและวี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื องที่ ดีข ององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ซึ่ ง
สอดคลองกั บ หมวด ๕ และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดว ยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๑. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
๒. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
๓. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลงอบใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และ
เพื่ อให ส อดคล อ งกั บ แนวทางและวิ ธี ก ารบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี ขององคกรปกครองส ว นทองถิ่น ซึ่ ง
สอดคลองกั บ หมวด ๕ และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดว ยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการบริห ารงานเทศบาลใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได
เสริมสรางบทบาทของประชาชน
๓.๒ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลงอบ
๔. เปาหมาย
ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการโครงการ
๖.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลตําบลงอบตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
๖.๓ รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบตามหลักเกณฑที่กําหนด

๙๒

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลงอบ หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลงอบมีความโปรงใส
ตรวจสอบได

๙๓

มิ ติ ที่ ๔ ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ก ล ไ ก ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนดินกําหนด

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบกําหนด เทศบาลตําบลงอบจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลงอบ
๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลงอบทราบ
ตามแบบที่ระเบียบกําหนด
๓.๓ เพื่ อ รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต อ ผู กํ า กั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามกําหนด
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
๖.๓ ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๖.๔ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ระดั บ หน ว ยงานย อ ย
ดําเนินการประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ
ปย.๒
๖.๕ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในระดั บ องค ก รดํ า เนิ น การ
รวบรวม เพื่อจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร
พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ป (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๙๔

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”
๒. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไม
วาจะเปนในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ในอดี ตที่ ผ า นมาการบริ ห ารงานของหนว ยงานภาครั ฐ ไดมี การควบคุม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
สั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตาง ๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่ควบคุมดานการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภายใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้น ๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทํา
ใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให
บุ คคลใดบุ ค คลหนึ่ งเพี ย งคนเดี ย ว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี ป ระสิทธิภ าพเพีย งพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนา
ใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
เทศบาลตํ า บลงอบพิ จ ารณาแลว เห็น วาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลงอบขึ้น

๙๕

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทํ า ให ก ารใช
ทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยง
หรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น
๓.๒ เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจ
แกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
๓.๓ เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
๔. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลงอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ขอมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ ใหนายกเทศมนตรีทราบ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๗. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
๙.๒ การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
๙.๓ มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจ
๙.๔ การปฏิ บั ติในหน วยงานเปน ไปอยางมีร ะบบและอยู ในกรอบของกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับที่วางไว
๙.๕ เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานอยางดียิ่ง

๙๖

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มี ร ายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ที่ เ สร็ จ ตาม
กําหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข
๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนดใหเทศบาลตําบลงอบในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐาน
การควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหนวยรับตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น และให ส ามารถบรรลุ ตามวั ตถุ ป ระสงคของการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลงอบจึงไดกําหนด
มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
๓.๒ เพื่อใหการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด
๓.๓ เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๙๗

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลงอบ (ระดับ
องคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป
๖.๒ หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลงอบนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ
ปอ.๓) ไปดําเนินการบริ หารจัดการความเสี่ ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)
๖.๓ หัวหนาสวนราชการของเทศบาตําบลงอบรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมป ญหาอุ ปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลงอบ
๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลงอบประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือ
จะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป
๖.๕ รายงานผลการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในต อ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ผู กํ า กั บ ดู แ ลอย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด

๙๘

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถดําเนินได
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ”
๒. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนหนาที่ที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมรตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหกับประชาชนมากที่สุถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง
ไม มีขอผิ ด พลาดบริ การด ว ยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติสงเสริมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารงานการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น มีการทํางานทีมีกระบวนการที่โปรงใส
สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปดเผยขอมูลตอประชาชน
๓. วัตถุประสงค
ตรวจสอบได

๓.๑ เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
๓.๒ การใช ง บประมาณอย า งคุ ม ค า และเป ด โอกาสให ป ระชาชนสามารถซั ก ถามและ

๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
๓.๔ ในการบริ ห ารจั ด การงานต อ งทํ า อย า งเป ด เผยสามารถตรวจสอบได จึ ง ต อ งมี ก าร
ตรวจสอบแกไขการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชน
สามาตรวจสอบความถูกตองได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุง ชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีการดําเนินงาน
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององ๕การบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลงอบภายในเกาสิบวัน
นับตั้งแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อ
นําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศใหประชนสามารถตรวจสอบควบคุมได
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมมีงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๙๙

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๑๐.๓ มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูบริการ
ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตําบลงอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
การเบิกจายขององคการบริหารสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนที่หนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาที่ตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยหรือ
หนังสื อสั่งการที่เ กี่ยวข องให ถูกตองครบถวยเรียบร อยจึ งจัดทํ าใบนํ าฝากเปนรายรับ จัดทํ าใบฎี กาเพื่ อเป น
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคการปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับใชประโยชนในทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม
คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลงอบจงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสิน
เกิ ด ความโปร ง ใส ประชาชนมี ส ว นร ว มในการตรวจสอบ และรั บ ทราบถึ ง รายรั บ -รายจ า ย ของ
เทศบาลตําบลงอบ
๓. วัตถุประสงค

เพื่อใหการรับจายเงินของเทศบาลตําบลงอบเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได

๔. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๕.วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเขารวมเปน
กรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลงอบ ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาน
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดําเนินการ
ไมมีงบประมาณ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๑๐๐

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙.๑ มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
๙.๒ ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบล
บงอบทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินของเทศบาลตําบอบงอบ
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตํ า บลงอบเห็ น ถึ ง ประโยชน จ ากแนวคิ ด การบริ ห ารราชการแบบมี ส ว นร ว มตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลตําบลงอบจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบล
งอบทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง
สวนเทศบาลตําบลงอบสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น
เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
เทศบาลตําบลงอบ
๓.๒ เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลงอบใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา
๔. เปาหมาย

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี
ผู แ ทนชุ มชนเข า ร ว มเป น กรรมการ แต เ ทศบาลตํ าบลงอบให ค วามสํ า คั ญในการมี ตั ว แทนชุ ม ชนเข าร ว ม
ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดชอบเกิดความ
เสียหาย

๑๐๑

๖.๓ จั ด ประชุ ม ให ค วามรู ค วามเข า ใจแก ค ณะกรรมการ เมื่ อ มี การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งทุ ก ครั้ ง
เพื่อใหเจาหนาที่และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและ
ตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การจั ด ซื้ อจั ด จ า งของเทศบาลตํ า บลงอบ มี ค วามโปร ง ใส โดยมี ตั ว แทนประชาชนร ว ม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง
๒. หลักการและเหตุผล
การตรวจรั บ พั ส ดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปน กระบวนการที่ มี
ความสําคัญที่จะบริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป.วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และเขาใจเงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไว
ในสั ญญาเป นอย า งดี เพราะหากไม เข า ใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถว นในหนาที่ ความ
รับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป.
หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได
เทศบาลตําบลงอบเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบ
กับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจาง เพื่อใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
๓. วัตถุประสงค

เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาที่ตรวจงาน
จางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
๔. เปาหมาย

คณะกรรมการตรวจการจาง

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๑๐๒

๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง
๖.๓ ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

๑๐๓

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑตาง ๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตาง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเทานั้น หากแตเกิดจาก
ความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิด ๆ สงผล
ให ส มาชิ กสภาท องถิ่ น และผู บ ริ ห ารท องถิ่น โดยเฉพาะผูบ ริห ารทองถิ่น ตองตกเป น ผูกระทํา ผิดกฎหมาย
กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนา
ทองถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไม
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตาง ๆ ที่สําคัญและ
เกี่ยวของกั บการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมี ผลใหเกิด ประสิ ทธิภาพและเกิดผลดีต อ
องคกรปกครองสว นทองถิ่น รวมทั้ งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารท องถิ่นไมตองเสี่ย งกับการกระทําผิ ด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบ เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่อง
การรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห ง กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดทําโครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบ เพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๓.๒ เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
๓.๓ เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิ น
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๑๐๔

๓.๔ เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบมีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารเทศบาลตําบลงอบ จํานวน ๕ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบ จํานวน
๑๒ คน รวมเปน ๑๗ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการ/แผนงาน
๖.๒ ประชาสั มพั น ธ โ ครงการ วัน เวลา และสถานที่ ใหแก ผูบ ริ ห าร และสมาชิ กสภา
เทศบาลตําบลงอบเขารับการอบรม
๖.๓ อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานกิจการสภา) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๑๐.๒ ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
๑๐.๓ ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๑๐.๔ ผูบ ริห าร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบมีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๑๐๕

ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น”
๒. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรม
เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลงอบไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดาน
การปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
ขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตําบลงอบจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความ
เขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
๓.๒ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
๓.๓ เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบ จํานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในเทศบาลตําบลงอบ และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ งานการเจาหนาที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลงอบและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี
๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/
กองที่รับผิดชอบ
๖.๓ แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรี
๖.๔ งานการเจ าหนาที่ดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรี

๑๐๖

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาใชสอย
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานการเจาหนาที่) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบ จํานวน ๑๒ ราย ไดรับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
๑๐.๒ สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
๑๐.๓ สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหม ๆ
๑๐.๔ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร”
๒. หลักการและเหตุผล
สมาชิกสภาทองถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญ
ที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปน
อิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดย
ความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใส
ในเทศบาลและลดการทุจริต
เทศบาลตํ า บลงอบจึ ง ได ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ให มี บ ทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนว ย
ตรวจสอบ โดยให สมาชิกสภารวมเป นคณะกรรมการในการดําเนิน งานของเทศบาลเพื่อใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๓.๒ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
๓.๓ สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
๔. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบ จํานวน ๑๒ คน

๑๐๗

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
๖.๒ แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ เชน การ
จัดซื้อจัดจางโครงการตาง ๆ การแปรญัตติรางเทศบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
๖.๓ สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลงอบ
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานกิจการสภา) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น เข า ใจบทบาทหน า ที่ และร ว มตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝายบริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ลําดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “มีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่น”
๒. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่ น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้
มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยให
มีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และ
แกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝาย
สภากับ ฝ ายบริ หาร และที่ สํ าคั ญ ส งเสริมการมีสวนรว มในการเสนอแกปญ หา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
เทศบาลตําบลงอบเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาขิกสภาทองถิ่นในเรื่องตาง ๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน

๑๐๘

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทํางาน
๓.๒ เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๓.๓ เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
๔. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลงอบ จํานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ เชน
แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน เปนตน
๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลไดรับการแตงตั้งเขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภา
เทศบาล เพื่ อทํ า การปรั บ ปรุ งระบบการปฏิบัติงานในสว นที่ป ระชาชนไดรับ ความเดือดรอนและตองการ
ประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด (งานกิจการสภา) เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การพัฒนาเทศบาลตําบลงอบเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน
เกิดทัศนคติที่ดี

๑๐๙

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือ
วามีการกระทําคอรรัปชัน การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทํา
ใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
๓. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันของเทศบาลตําบลงอบ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลงอบ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
เทศบาลตําบลงอบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชันได
๑๐.๒ มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการ
คอรรัปชันในระดับเทศบาล

๑๑๐

ลําดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม”การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
ปญ หาการทุ จ ริ ตที่ เกิ ดขึ้น ในหนว ยงานภาครัฐ ไดสงผลเสีย หายกับ ประเทศชาติอยา งมาก
จําเปนที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปน
เครือขายในการขับเคลื่อนตาง ๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปราบการทุจริตในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาค
สวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบาลตําบลงอบจึงไดจัดกิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริตในพื้นที่
ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ
๖.๓ จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพทและประจําสํานักงาน
๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน รองทุกข
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณจากหมวดคาใชสอย
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ จํานวนเรื่องรองเรียน รองทุกขเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐.๒ นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียน รองทุกขไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

๑๑๑

ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดให
เทศบาลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัด
จา ง การตรวจสอบ การประเมิ นผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปน ไปตาม
กฎหมาย ระเบีย บ ข อบังคั บวาดวยการนั้น ประกอบกั บพระราชกฤษฎีกาวาด วยหลั กเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนน
ในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบรูณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของ
รัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับ
ทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลงอบมีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการ
ร ว มกั น พั ฒ นาท องถิ่ น ให ป ระชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีแ ละมีเ ศรษฐกิจ ที่ดี ในทอ งถิ่น ดังนั้ น การที่อ งคก ร
ปกครองสว นทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปน จะตองมีองค ประกอบหลาย ๆ ดานในการ
รวมกั นพัฒ นาท องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข ายที่ ดีที่คอยสนั บสนุ นและรวมมือกั นพัฒ นาทองถิ่น จึ งเป น
สิ่ ง จํ า เป น โดยเฉพาะเครื อ ข า ยด า นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ซึ่ ง เป น การเป ด โอกาสให ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลงอบใน
การรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
คอรรัปชันในทองถิ่น
เทศบาลตําบลงอบพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
๓.๒ เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหา
การทุจริต
๓.๓ เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลงอบ
๔. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาล
ตําบลงอบเขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลงอบ
๕. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

๑๑๒

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป น
เครือขายดานการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลงอบ
๖.๒ จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
บริเวณใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
๖.๓ เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตําบลงอบ ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อ
ปองกันการทุจริต
๖.๔ ส งเสริ มสนั บ สนุ น และอํานวยความสะดวกใหกับ เครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อ
ปองกันการทุจริต
๖.๕ ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลงอบกับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
๑๐.๒ ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
๑๐.๓ ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลงอบ

๑๑๓

ภาคผนวก

๑๑๔

คําสั่งเทศบาลตําบลงอบ
ที่ 1๖๐ /2560
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
………………………………………..
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให
หนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และแผนการ
ปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ ๕๐ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปองกันการทุจริต ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต และการจัดทําแผนปองกันการทุจริตสี่ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลงอบ เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประกอบดวย
๑.นายสังขสิทธิ์ อินทะรังษี
๒.นายยุทธชัย อินทะรังษี
3.นางสาวอังคณา ใจบุญมา
4.นายอดิศักดิ์ อินทํา
5.นางปรัศนีญา อินทะรังษี
6.นางสาวอลิสา อินทะรังษี
7.นายปุญณวัตน มาระวิชัย
8.นางสาวธัญญลักษณ รัตนะ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองชาง
นักจัดการงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ใหคณะทํางานมีหนาที่ ดังนี้
๑) ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต
๒) วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๓) กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
๔) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลพรอมสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต
๕) หนาที่อื่น ๆ ตามที่เทศบาลตําบลงอบเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ

(นายสังขสิทธิ์ อินทะรังษี)
นายกเทศมนตรีตําบลงอบ

