แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
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เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น
อย่าง ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดย
การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนิน
ชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการ
สร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัด เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.2๕๖๑–๒๕๖๔ ของเทศบาล
ตาบลทุ่งข้าวพวงขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ก าหนดไว้ แ ละเป็ น การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง
คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย

เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
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หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๑

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมี
วัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อให้บ ริก ารต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจาก อานาจ บารมี และอิทธิพล
ท้องถิน่
สาเหตุและปัจจัยทีน่ าไปสูก่ ารทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้
ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิยม ทาให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะ
ทาพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้

๒
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด
ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทาให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง
๒.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่
76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3
ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่ าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี
2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against CorruptionUNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็น

๓
ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าว
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณา
การความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มา ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต(Corruption Perception
Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็น รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ ความสาคัญกับ
การบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้
ดาเนินการจัดทา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลทุ่ง
ข้าวพวง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ทั้งนี้ได้
มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการ

๔
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึง
ได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการใน
การดาเนินการเรื่องโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทางานด้วย
ความโปร่งใส ตามหลัก นิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

๕

๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยมและ
อุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรร
มาภิ บ าล
รวมถึ ง หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท างานและ
ชีวิตประจาวัน
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่ มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝ้าระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็ นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

6

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต

การสร้าจิตสานึกและความ
ตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ ง
ข้ า ราชการการเมื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ย
ประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การสร้างจิตสานึ กและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

การสร้ า จิ ต ส านึ ก และความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

มิ ติ ที่ 2 ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร เ พื่ อ ป้ อ ง กั น
การทุจริต

มิ ติ ที่ 3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี ส่ ว น
ร่วมขอภาคประชาชน

มิ ติ ที่ 4 การเสริ ม สร้ า ง
และปรับปรุงกลไกในการ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กา ร แ ส ด ง เ จ ต จ า น ง ท า ง
การเมื อ งในการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตของผู้บริหาร

จั ด ให้ มี แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารในช่ อ งทางที่ เ ป็ น
การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการตามอ านาจหน้ า ที่
ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

มี ก า รจั ดวา ง ระ บบแล ะ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่ ค ณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด

มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็น ไปตาม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ดี
ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ก่
หน่ ว ยงาน/บุ ค คลในการ
ด าเนิ น กิ จ การการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
มาตรการจั ดการ ในกรณี ไ ด้
ท ร า บ ห รื อ รั บ แ จ้ ง ห รื อ
ตรวจสอบการทุจริต

การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การ
รั บ แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน
การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารกิ จ การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ภ า ค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห รื อ
การบริ ห ารราชการ ตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ดาเนินการได้
การส่ ง เสริ ม บทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้ อ งถิ่ น
ส่วนท้องถิ่น

เสริมสร้างพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

7
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๑

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.๑ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

1.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

2. มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
3. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

4.โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

8
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น
1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน
มิติที่ 1 รวม 9

1.โครงการประชาอาสาปลูกป่า "รักษ์ป่า รักน้ํา
รักแผ่นดิน"

งบประมาณ (บาท)

๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

1.โครงการจัดกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

2.โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาค
เรียน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓๑๙,๐๐๐

๓๑๙,๐๐๐

๓๑๙,๐๐๐

๓๑๙,๐๐๐

2.โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําและทรัพยากรป่าไม้และ
การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

1 มาตรการ 2 กิจกรรม 6 โครงการ

หมายเหตุ

9
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๑

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๑.มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๒.มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ไม่ใช้งบประมาณ

3.กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
4.โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
5.โครงการจ้างสํารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

10
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๑

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

หมายเหตุ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

1.โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติ
ราชการ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

2.มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

3. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
1. กิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล คณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น สตรีดีเด่น ประชาชนผู้มีจิต
สาธาณณะผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

11
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๑

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

มิติที่ 2 รวม 13

1. กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง
๒.กิจกรรม “การจัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง”
3. มาตรการ “แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
5 มาตรการ 5 กิจกรรม 3 โครงการ

หมายเหตุ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

12
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

1.กิจกรรม “การออก ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2.กิจกรรม “การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาล ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของเทศบาล
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง”
3.กิจกรรม “จัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง”

1.กิจกรรมการดําเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2.โครงการเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงเคลื่อนที่

หมายเหตุ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

13
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๑

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 3 รวม 8

๑.มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
๒.โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตําบลเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนการจัดทําและ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
1 มาตรการ 5 กิจกรรม 2 โครงการ

หมายเหตุ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

๐

๐

๐

๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด

1.โครงการจัดทํา รายงานการควบคุมภายใน

๐

๐

๐

๐

2.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได้

1.กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชน ตรวจสอบการรับ การจ่ายเงิน
งบประมาณ
ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าว
พวง

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๑๕
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๑

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

1.โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสําหรับประชาชน
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล กํานัน-ผญบ.- ผู้นําชุมชน

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

1.กิจกรรมการติดป้าย ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การ ทุจริต

2.กิจกรรมการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

หมายเหตุ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

มิติที่ 4 รวม 6

0 มาตรการ 4 กิจกรรม 2 โครงการ

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

รวมทุกมิติ 36

7 มาตรการ 16 กิจกรรม 13 โครงการ

๔๓๐,๐๐๐

๔๓๐,๐๐๐

๔๓๐,๐๐๐

๔๓๐,๐๐๐

ไม่ใช้งบประมาณ
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ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตั ิการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเป็น
กลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่
และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี
ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่ง
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่อง
ความซื่ อสั ต ย์ แ ก้ ก ฎระเบี ยบที่ เ อื้ อต่ อ การทุ จ ริ ต ใช้ วิธี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลตามระบบคุ ณ ธรรมอย่ า ง
เคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป
ใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึงดํารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้ บ ริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ซึ่งเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้ยึดถือเป็นแนวทางสําหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาจิ ต ใจและเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในสั ง กั ด สามารถนํ า หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจําวัน และประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม เทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง
จึงได้จัดทํากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ขึ้นมา
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง ได้นําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เกิดการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ
3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. คณะผูบ้ ริหาร
2. สมาชิกสภาเทศบาล
3. พนักงานเทศบาล
4. พนักงานจ้าง
5. พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
เทศบาลตําบลทุง่ ข้าวพวง
6. วิธีการดําเนินการ
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั คณะ
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
2. ติดตามรายงานผลการดําเนินกิจกรรม ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้นําหลักคุณธรรม
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานได้อย่างเหมาะสม
2. คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เกิดการเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่
ๆ
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ า ยแรงแห่ ง การกระทํา ประกอบกั บ ได้มี ป ระกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด
เชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับ จริยธรรมของพนัก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล
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มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับ
ซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
อัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้
ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้จัดทํา มาตรการ
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.
เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจ
ในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ
5. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
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โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานกฎหมายและงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
โครงการที่ 3
1.ชื่ อ โครงการ : กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นให้ กั บ บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รตู้ วั
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตาม อํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรค
พวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่
บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติ
พี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จาก
ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จึง
ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ และการจัดทําคู่มือ เพื่อความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากร
ในเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เพื่อให้พนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
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3. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีจิตสํานึก ค่านิยม
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการที่ 4
1.ชื่อโครงการ: โครงการให้ความรูป้ ลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.หลักการและเหตุผล
ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกา
ภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนทําให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆของ
ประเทศขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงของประเทศซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อ
สายตาของสังคมทั่วไปที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉาพะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความผิด
ทุจริตคอร์รัปชันที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่สร้าง
ความสู ญ เสี ย ที่ มี มู ล ค่ า สู ง มากและมี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น จากการที่ อ งค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใส
นานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของ
ประเทศต่างๆทั่วโลก (Corruption Perceptions Index) โดยดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยตกลงจาก
อันดับที่๘๘ในปี๒๕๕๕มาอยู่อันดับที่๑๐๒จาก๑๗๗ประเทศในปี๒๕๕๖และต่ํากว่าอีกหลายประเทศในทวีป
เอเชียเช่นสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และเมื่อพิจารณาจากเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟกิ ประเทศไทยอยูใ่ น
ลําดับที่๗จาก๑๖ประเทศซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์บั่นทอนความเชื่อมั่น
และการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติก็ตามแต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่างๆจะเห็น
ได้จากสถิติเรื่องร้องเรียนการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนมายังสํานักงานป.ป.ท. มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปีดังนั้นกลไกสําคัญที่จะช่วยทําให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลดน้อยลงจึงต้องให้
ความสําคัญ กับพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่างๆเช่นร่วมกันอาสา
เข้ามาทํางานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งร่วมกันปลุกจิตสํานึกให้เกิดความตระหนักร่วมสร้าง
กลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กรร่วมตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้นกอปรกับการกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยากและ
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ต้องใช้เวลานานวิธีการที่จะชะล้างความสกปรกคือการสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารงานและ
สร้างระบบถ่วงดุลอํานาจในทุกระดับทั้งนี้จึงต้องกระตุ้นให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความ
ตระหนักจงรักภักดีต่อประเทศชาติและสํานึกในบุญคุณของแผ่นดินเห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันที่จะ
เป็นตัวบ่อนทําลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวมซึ่งจะส่งผลร้าย
ต่อลูกหลานในอนาคตดังนั้นการสร้างข้าราชการไทยไร้ทุจริตจึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสสําเร็จได้
อย่างรวดเร็วโดยการดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมาพร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบและคํานึงถึงแต่ประโยชน์ส่วน
ตนและหมู่คณะทั้งนี้จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นฐานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีและกันคนไม่ดีออกไปจากภาครัฐดังนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและ
แผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในแนวทางการปลุกจิตสํานึกสร้างความตระหนักรู้การ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิง รุกสํานักปลัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงจึงดําเนินการโครงการอบรมให้ความรู้
ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนั ก งานเทศบาล ประชาชนทั่ ว ไปผู้ นํ า ท้ อ งถิ่ น (กํ า นั น ,ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และผู้ นํ า ชุ ม ชน)ในเขตขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้าง“เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
และศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐ
และประเทศชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน
1. เพื่อสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ทีเ่ ข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต
3. เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
4. เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ผู้นาํ ท้องถิ่น(กํานัน,ผู้ใหญ่บา้ น และ
ผู้นาํ ชุมชน) และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุง่ ข้าวพวง
5. รูปแบบการดําเนินงาน
ดําเนินการสร้างพัฒนาและสนับสนุนพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ให้
มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตและมีกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานดังนี้
1. เชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคคลทั่วไปเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต
2. จัดอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
7. งบประมาณดําเนินงาน จํานวน 19,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่รัฐทีเ่ ข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและร่วมเป็นเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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2. ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่ ต่อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึน้
3. พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเกิดค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตในภาครัฐ
4. หน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริตให้บริการ
ด้วยความเป็นธรรม

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : ประชาอาสาปลูกป่า “รักษ์ป่า รักน้ํา รักแผ่นดิน”
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น โลกกํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ
(Climate Change) ที่ทําให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตก
ไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัด
ไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่ง
เป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การ
เพิ่มพื้นที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการ
ใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพิ่ม
ความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน ลดปัญหาขาดแคลนน้ํา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง จึงได้จัดทําโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า “รักษ์ป่า รักน้ํา รักแผ่นดิน”เพื่อให้ประชาชนได้ มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็น
ราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่
สีเขียวภายในตําบลทุ่งข้าวพวง
3. เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พื้นที่ป่าในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดําเนินงาน
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1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
4. ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนใน ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ทําให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ
พื้นดิน
3. ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในชุมชน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อนุรักษ์ป่าต้นน้ําและทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ทําลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมาย การเผาป่าเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
ไทยมีจํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่ม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จึงได้จัดทํา
โครงการ อนุรักษ์ป่าต้นน้ําและทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในเขตเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
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1. ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จํานวน
7 หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกิน
ได้ เป็นต้น
2. ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง จํานวน 7 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงโดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 7 หมู่บ้าน
ได้แก่ ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้ น ที่ ป่ า และพื้ น ที่ ส าธารณะประโยชน์ ใ นเขตชุ ม ชนในเขตเทศบาลตํ า บลทุ่ ง ข้ า วพวง
และแหล่งน้ํา คูคลอง ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีการดําเนินงาน
1. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนาขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ํา คูคลอง
ทําความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้านดําเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐0,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําและทรัพยากรป่าไม้/การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ ค วามรู้ ส ร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นโครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ
นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาส
และยากจนตามภู มิภ าคต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ โดยเน้น ให้ ผ ลการดํา เนิ น งานตกถึ ง มือ ราษฎรโดยตรงเป็น
เบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ
“ความกินดี อยู่ดี
ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้
ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็น
ขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
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ความต้องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทุ่งข้าวพวง จึงจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2. สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3. สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับผู้ร่วมโครงการ
3. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐0,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
2. มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
3. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแส
ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้ง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนิน
ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิต
ที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัว
ตายหรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติใน
อนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและ
ศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ
พลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน
รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและ
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มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และ
มีค่านิยมในการ ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
จึงได้จัดทําโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียน ทั้ง ๔ แห่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดย
การพัฒนาและปลูกฝังจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนว
ทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต
และนําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ
ปัญญา เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม
4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง
4. เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. สถานที่ดําเนินการ ภายในพื้นที่ตําบลทุ่งข้าวพวง
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตําบลทุ่งข้าวพวง
8. วิธีดําเนินการ
1. อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลทุ่งข้าวพวง
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปผลการดําเนินการและรายงานผลตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป
9. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 50,๐๐๐ บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม
4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ เพื่อนําไปสู่การแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้การอนุเคราะห์และสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคคล
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จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทํางานที่แท้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อม
สําหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในโอกาสข้างหน้าต่อไป เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จึงได้จัดทํา
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป เพื่อให้เยาวชนในเขตตําบลทุ่งข้าวพวง ได้มี
โอกาสทํางานสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน หรือนอกเวลาเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกทางหนึ่ง
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือจุนเจือนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
2. เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ
3. เพื่อสนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
4.เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ในเขตรับผิดชอบทีม่ ีอายุตงั้ แต่ 15 ปีบริบูรณ์ขนึ้ ไป
5.สถานทีด่ ําเนินการ
ในเขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2561-2564
6.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุง่ ข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
7.วิธีการดําเนินการ
1. สํารวจปริมาณงานทีต่ ้องการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน
2. จัดทําโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน
๓. สํารวจจํานวนนักเรียน/นักศึกษา ทีต่ อ้ งการทํางานและคัดเลือกให้ทาํ งานตามความ
เหมาะสม กับงานทีต่ ้องการจ้าง
4. ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา
5. ดําเนินการตามขั้นตอนของงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าแรงงาน
8.งบประมาณ 50,000 บาท
9.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑. นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๒. นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ในการทํางานก่อนจบการศึกษาออกไปประกอบ
อาชีพจริงเพิม่ มากขึน้
๓. สามารถตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้
4. สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กบั ครอบครัวได้

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใส
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ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจาก
ส่ ว นกลางลงสู่ ท้อ งถิ่ น และเป็ น กลไกหนึ่ ง ในการส่ ง เสริม การ
ปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนใน
ท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่ น และส่ งเสริ มให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานหลักในการจัด ทํา บริ การสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่า
กันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน
เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น
ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่
โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะ
มีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม
ด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มี
ความเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารราชการตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ห รื อ หลั ก ธรรมาภิ บ าล
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
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3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
7. รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - มีการ
ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ
2. ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เป็นบุคลากรที่มี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคคลผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึง
การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
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ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน
มีความ
โปร่ ง ใส และตรวจสอบการทํ า งานได้ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ม าตรการสร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงาน
บุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คน
ดี คนเก่งเข้ามา ทํางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.25๕๘
2. นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
–มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล 2. ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ตา่ํ
กว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ไดโครงการที่ 2
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อ
กับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50
วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48
สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให้เป็นไป
ตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่น
ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
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จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4
ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล
ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
2. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
2. ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความ
สะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีเพื่อสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จัดทําทะเบียนคุม
เงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดใน
การเบิกจ่า ยเงินตามข้อบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจําปีแ ละดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลทุ่งข้าว
พวง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง
2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
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5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน
3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่
เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้เทศบาลมี อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้
ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
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เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่
ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักคลัง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
2. ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
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เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มา
ขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์
ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ
2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน
3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อ
ปี
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1.ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด
3. สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
4. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน
5. ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิ ก จ่ า ยตามงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ 40,000 บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน
1 ฉบับ
2. ผลลัพธ์
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– ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชน ผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ
5. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงาน ได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาล
ตําบล ทุ่งข้าวพวง
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
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6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดให้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องใน
การจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน ผู้มา
ติดต่อขอรับ บริการ
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น
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การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจการ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ
3. สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้ง
ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

39
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50
วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหาร ราชการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48
สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ
ไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของ
เทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4
ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
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1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ
2. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
2. ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่บุคคล คณะกรรมการแต่งตั้ง
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น สตรีดีเด่น ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต
และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่าง
แก่ประชาชนตําบลทุ่งข้าวพวง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลทุง่ ข้าว
พวง อย่างสม่ําเสมอ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง โดยการมอบใบประกาศ เกียรติ
คุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น
บุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่
6. วิธีดําเนินการ
1.
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
2. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
3.
จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรผู้ทํา
คุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ยังให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสํานักงาน
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การตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว
แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการ
ตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ ดําเนินการ
ทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยง
ธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดย
มิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
2. เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ

43
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลง
และติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรี
กับปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานัก ปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย
เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔
4. เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
4. การประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ ในระดับ สํานัก/กอง/ฝ่า ย เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบั ติ
ราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรี
กับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและ
เลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
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- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว
3. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ กําหนด
4. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รบั
มีผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
๕
มีผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับดีมาก
4
มีผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับดี
3
มีผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับพอใช้
2
มีผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับปรับปรุง
1
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจําเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
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2. จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2556 และประกาศเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
1.3 ข้อมูลข่าวสารอื่นและข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง
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2. ระเบียบเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25๕๕ จํานวน 1
ชุด
3. ประกาศเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูล
ข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ ภายในเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
1. จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
3. จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
4. จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
5. จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงิน
การคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จึงได้จัดทํามาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย
2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
โครงการที่ 3
1.
ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ ของหน่วยงาน
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
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3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวงจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
2. เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าว
พวง
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
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ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
กันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –
16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
1. สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-045080
3. ทางเว็บไซต์
4. ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทํา โครงการเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
เคลื่อนที่เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลดําเนินการให้บริการ
ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือ
กับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูก
ที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
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1. เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล ซึ่ง
อาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
2. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทําและเพิม่ เติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับการจัดทําประชาคมทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น)
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่
ประชาชน
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
พัฒนาท้องถิ่น
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงอย่างทั่วถึง
2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1.
ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงและแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคม และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุ่งข้าว
พวงเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงและ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวงความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
จัดทําและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
“แผนชุม ชนเป็ น การทํา งานเพื่ อ ต้ อ งการให้ ชุม ชนสามารถบริ ห ารจั ด การเอง กํ า หนดทิ ศ ทางของตนเอง”
รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาใน
อนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหา
ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน และนํ า ปั ญ หาความต้ อ งการของชุ ม ชนที่ เ กิ น ศั ก ยภาพบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธดี ําเนินการ
1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
2. แต่งตั้งคณะทํางาน
3. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดการ
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
5. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณ จํานวน ๕0,๐๐๐ บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประชาคมสามารถเข้ า ใจการบริ ห ารงานแบบการมี ส่ ว นร่ ว ม ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น เทศบาลตํ า บลทุ่ ง ข้า วพวง มี แ ผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ปี ที่ ม าจากความต้ อ งการของ
ประชาชน
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการ บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
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1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวงให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับ
ประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
4. เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการโครงการ
1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการ บ้านเมืองที่ดี
3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้เทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลทุ่งข้าว
พวง จึงได้มีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็น
ประจําทุกปี
3. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุก
ด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วน
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หนึ่ ง อาจเกิ ด จากการกํ า หนดหน้ า ที่ แ ละมอบหมายงานในหน่ ว ยงานไม่ เ หมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานจึ ง ได้ กํ า หนดกิ จ กรรมการติ ด ตาม
ประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น
2.. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดําเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุ่งข้าว
พวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง/ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
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2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทางที่
สามารถดําเนินการได้
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ตรวจสอบการรับ การจ่ายเงิน
งบประมาณ ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลัง ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้า ที่จ ะต้อ งปฏิ บัติต ามอํา นาจหน้า ที่ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็น
รายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการ ตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ กองคลัง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับรายจ่าย ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
9. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง ทําให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสําหรับประชาชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันกฎหมายมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตของประชาชาชน ตั้งแต่การเกิดจน
เสียชีวิตของคนต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลา ซึ่งกฎหมายกําหนดให้ต้องมีการแจ้งการเกิด
การตาย การทําบัตรประชาชน การเกณฑ์ทหาร การจดทะเบียนสมรส ตลอดจนถึงการใช้ชีวิตประจําวัน
จําเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่น การซื้อขาย
การกู้ยืมเงิน การเช่า เป็นต้น หรือการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ในสังคม เช่น กฎหมายอาญา
กฎหมายจราจร เป็นต้น เหล่านี้ล้วนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไว้ทั้งสิ้น โดยกฎหมายนั้นถือว่า
เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติการณ์ในสังคมที่พัฒนามาจากศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี
ศาสนา และกฎเกณฑ์ข้อบังคับทั้งสิ้น รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับหน่วยงานราชการซึ่ง
ตนมี สิ ท ธิ ที่ ป ระชาชนจะสามารถรั บ รู้ แ ละเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของรั ฐ ซึ่ ง
หน่วยงานของรัฐต้องให้โอกาสประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องภายใต้หลักการของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
ด้วย ในปัจจุบันนี้มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก อีกทั้งใน
การอนุ ญ าตบางเรื่ อ งจะมี ก ฎหมายหลายฉบั บ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงผู ก พั น กั น การประกอบกิ จ การของ
ประชาชนภาคเอกชนหรือประชาชนต่างๆ ก็จะต้องขออนุญาตในการดําเนินการเรื่องดังกล่าวจากส่วน
ราชการหลายแห่ง นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้มีการกําหนดเวลา กําหนด
รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นที่จะต้องใช้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งไม่ได้มีการ
กําหนดขั้นตอนในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน จนทําให้เป็นการสร้างภาระและเป็นอุปสรรค
ต่อประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตเพื่อดําเนินการต่างๆ เกินสมควร ดังนั้นแล้ว เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่
จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้มีความชัดเจน และเพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต ซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนตามหลัก
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ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้ทราบแนว
ปฏิบัติในการมารับบริการอย่างชัดเจน และได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส
ซึ่ ง ในปัจ จุ บั น ประชาชนจํา นวนไม่ น้อ ยที่ยั ง ขาดความรู้ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งกฎหมายที่จํา เป็ น
ต่อชีวิตประจําวัน เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ และประโยชน์ของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของประชาชน เช่น กฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในการ
ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน และสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชน
และผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้นําความรู้ที่ได้รับนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
2. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
3. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการปฏิบตั ใิ นการกําหนดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตของหน่วยงาน
4. เพื่อเป็นการลดปัญหาการกระทําผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ว่ามีกฎหมายบัญญัตไิ ว้เป็นความผิด
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงปฏิบัติตามกฎหมาย และ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือบุคคลอื่นในชุมชนได้ ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเกิดความ
สามัคคีในชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น,พนักงานเทศบาล,ผู้นําท้องถิ่น(กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นํา
ชุมชน) และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จํานวน 100 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. ขออนุมตั ิจดั ทําโครงการ
2. กําหนดหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย
3. ประสานงานวิทยากรผู้มาบรรยายให้ความรู้
4. ประชาสัมพันธ์การจัดทําโครงการ
5. ดําเนินการตามโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑9,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวติ ประจําวัน และสามารถนําไปปรับใช้กบั
ชีวิตประจําวันได้
2. เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งในชุมชนและสังคม
3. เป็นการลดปัญหาด้านกฎหมายอันจะนําไปสูก่ ารลดการนําคดีขนึ้ สูศ่ าล
4. เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาด้านกฎหมายต่างๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
เพื่อรวบรวมและเป็นข้อมูลในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทํางาน
2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
5. พื้นที่ดําเนินงาน เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินงาน
1. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ
2. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านในส่วนทีป่ ระชาชนได้รบั ความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เกิดทัศนคติท่ดี ี
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
การทุจริต
โครงการที่ 1

และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
6. วิธีดําเนินการ
1. ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6. ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2. นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

