แผนปฏิบัตกิ ารป้ องกันการทุจริตสี่ปี
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)

สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

คำนำ
การป้ องกัน การทุจริตนับ เป็ น เรื่องส าคัญ ไม่น้อยไปกว่าการปรามปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ
ปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยไว้จะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งปัจจุบันปัญหาการการทุจริตได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ทาให้ เกิดความเสียหายในวงกว้าง ส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสั งคม และการเมืองการ
ปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่หน่วยงานในภาครัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
อย่างเท่าเทียม ซึ่งต้องประสานความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนา
ปรับ ปรุงระบบการบริห ารจั ดการ และพัฒ นาคนควบคู่ ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลู กฝั งความซื่อสั ตย์สุ จริต
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิต ที่มีความหมายและคุณค่า ประกอบกับ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปั ญ หาการทุจ ริตประพฤติมิช อบ ให้ ทุกส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนด มาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) ให้ บ รรลุ ผลอย่ างเป็นรูปธรรม ส่ งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตอย่างต่อเนื่อง สานักงาน
เทศบาลตาบลเกาะสี ชัง จึ งได้จั ดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕61-๒๕๖4
ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มสร้ างสั งคมไม่ท นต่ อการทุ จริต เพื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชน น าสู่ การพั ฒ นา
ประชาธิปไตย
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจ มีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติ ทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุ และปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปั จจุบั น มีห น่ว ยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต แต่พ บว่า ยั งคงมี ช่องว่างที่ ท าให้ เกิ ดโอกาสของการทุ จริต ซึ่ งโอกาสดังกล่ าวเกิด ขึ้น จากการบั งคับ ใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิย ม ทาให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้ การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้

4) การผู ก ขาด ในบางกรณี การดาเนิน งานของภาครัฐ ได้ แก่ การจัดซื้อ -จัด จ้าง เป็ นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้ น จึงมีความเกี่ยวข้อง เป็น ห่ วงโซ่ผ ลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สิ นบนแก่
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิ ในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณ ธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่ อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่ นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ใน
สั งคมไทย ไม่ว่ าจะเป็ น ภาคการเมือ ง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น มั ก ถูก มองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ และรายงาน
ของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่ งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจ และความศรัท ธาต่อระบบการ
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น อย่ างยิ่ ง ส่ งผลให้ ภ าพลักษณ์ ของประเทศไทย เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผ ลในเชิงลบ
สอดคล้ องกับ การจั ดอัน ดับ ดัช นี ชี้วัดภาพลั กษณ์ คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็ น
เครื่องมือ ที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ว โลก และเป็ นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้ อนให้ เห็ น ว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุ จ ริ ต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคีภ ายใต้อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่ อต้านการทุ จริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งคณะกรรมการป้ องกันปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ช าติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริต เป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง และพวกพ้อง
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการ
ทุจริตคอรัปชัน เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าว

ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางาน ที่ไม่ได้บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไก หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบั นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รั กษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต้องมี พฤติกรรม แตกต่าง
จากที่ เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น ไม่ ใช้ ต าแหน่ งหน้ าที่ ในทางทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ดาเนินงานหลัก ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น การ ขั บ เคลื่ อ นด้ านการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต บั งเกิด ผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนัก และให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม อย่างชัดเจน
อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับ เจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสานักงานเทศบาลตาบล
เกาะสีชัง
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝ่ ายการเมื อ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่ อให้ การบริห ารราชการของส านักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เป็นไปตามหลั กบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ย ในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ราชการของ
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

4. เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริห าร บุคลากรของส านักงานเทศบาลตาบลเกาะสี ชัง
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึก และมีความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ ปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีเครื่องมือ/มาตรการ การปฏิบัติงาน ที่สามารถป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
3) มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้บริการสาธารณะ และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติ หรือบริหารราชการของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
4) สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจอย่าง
เหมาะสม
5) สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส ในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองตางู
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการทางาน และชีวิตประจาวัน
2) สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง สามารถบริหารราชการ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบ ในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีแนวทางการบริหารราชการ ที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส ในการ
กระทาการทุจริต และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ในด้านการป้องกันการทุจริต อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ และให้ความร่วมมือเป็นเครือข่าย ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)
มิติ
มิติที่ 1.
กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่
ทนต่อกำร
ทุจริต

ภำรกิจตำม
มิติ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจา
ของสานักงาน
เทศบาลตาบล
เกาะสีชัง

1.1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
1.1.2 มาตรการจัดทาคูม่ ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1.1.3 โครงการส่งเสริมธรร
มาภิบาล ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.-

30,000.-

30,000.-

30,000.-

30,000.-

1.2.๑ โครงการส่งเสริมกลุม่
อาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์
กลุ่มอาชีพนท้องถิ่น
1.2.๒ กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน
1.2.๓ โครงการ เทศบาล
สัญจร (หน่วยบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่)

50,000.-

50,000.-

50,000.-

50,000.-

-

-

-

-

๒0,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

1.3.1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๒0,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณ
ตาม
ข้อบัญญัติ

มิติที่ ๑

รวม

๕ โครงกำร/๑ กิจกรรม/
๑ มำตรกำร

มิติที่ 2.
กำร
บริหำร
รำชกำร
เพื่อ
ป้องกัน
กำรทุจริต

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร

๒.๑.๑ กิจกรรม ประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาลตาบล
เกาะสีชัง

-

-

-

-

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 กิจกรรม สนับสนุน
การดาเนินงานตามโครงการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อปท.
และศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัด
จ้าง
2.2.2 โครงการ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดซื้อ
– จัดจ้าง
2.2.3 มาตรการ ออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
และหัวหน้าส่วนราชการ
๒.๒.๔ มาตรการ สร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัตติ าม
ระเบียบ)

13,000.-

13,000.-

13,000.-

13,000.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าที่ ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.3.1 กิจกรรม ลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการ
2.3.2 มาตรการ การมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ราชการ

-

-

-

-

-

-

2.4 การเชิดชู
เกียรติ แก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์

2.4.1 กิจกรรม ยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บคุ คล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทา
คุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลตาบล

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

2.5.1 มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ”
2.5.2 มาตรการ ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทีไ่ ด้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบล
2.5.3 มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1.2 มาตรการ การจัดทา
คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ
อานวยความสะดวกฯ
3.1.3 กิจกรรม การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาล
ตาบล

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

มิติที่ 2

รวม

๑ โครงกำร/๔ กิจกรรม/
๖ มำตรกำร

มิคิที่ 3.
กำร
ส่งเสริม
บทบำท
และกำรมี
ส่วนร่วม
ของภำค
ประชำชน

3.1 การจัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของ
ประชาชน

3.1.1 กิ จ กรรม การออก
ระเบี ย บจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่ าวส ารข อ ง ส านั ก งาน

3.2.1 โครงการ จัดเวที
ประชาคมและประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ตาบล
3.2.2 กิจกรรม การเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
3.2.3 มาตรการ แก้ไขปัญหา
เดือดร้อนราคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

50,000.-

50,000.-

50,000.-

50,000.-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร
กิจการของ

3.3.1 มาตรการ แต่งตั้ง
ตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง/คณะกรรมการเปิดซอง
ประกวดราคา

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

องค์กรปกครอง

3.3 .2 มาตรการ แต่ ง ตั้ ง

-

-

-

-

ไม่ใช้

เทศบาลตาบลเกาะสีชัง

ไม่ใช้
งบประมาณ

ส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒ นาสานักงาน

เทศบาลตาบลเกาะสีชัง

งบประมาณ

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๓.๓.๓ กิจกรรม การส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต ภายใต้
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และ
กระบวนการประชาสังคม
มิติที่ 3

รวม

มิติที่ 4.กำร
เสริมสร้ำง
และ
ปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำร
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัด
วางระบบ และ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

๑ โครงกำร/๔ กิจกรรม/
๔ มำตรกำร
4.1.1 โครงการ จัดทา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี
4.1.๒ โครงการ จัดทา
รายงานการควบคุมภายใน

๔.๒.๑ กิจกรรม การรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ
4.2.2 กิจกรรม การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ของสานักงาน
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
4.2.๓ โครงการ ฝึกอบรม
การดาเนินการในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๔.๒.๔ กิจกรรม การการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน
4..3 การ
4.3.1 กิจกรรม ส่งเสริม
ส่งเสริมบทบาท สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
การตรวจสอบ บทบาทในการตรวจสอบการ
สภาท้องถิ่น
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๔.๓.๒ กิจกรรม การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภเทศบาล

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

มิติที่ 4

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต
รวม

4.4.1 กิจกรรม การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็น
การทุจริต

๓ โครงกำร/ ๖ กิจกรรม

-

-

-

-

งบประมาณ
ตาม
ข้อบัญญัติ
รายจ่าย
ประจาปี

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมทีไ่ ม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 สร้ำงจิตสำนึก และควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร และกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
๒.หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ และการพัฒนาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญนั้น ทุกภาคส่วน
ของสังคมต้องได้รับการบูรณาการอย่างทัดเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นเสมือน
ฟันเฟืองสาคัญของการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีคือคุณสมบัติที่จาเป็นต้องมีในตัวบุคคลเป็นเบื้องต้น
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิ
บาล และคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน คือ ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นพร้อมการศึกษาดูงาน โดยคาดหวังว่าการจัดทาโครงการดังกล่าวฯ จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จะได้พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อนามาพัฒนาการทางานของตนเองและ
องค์กร ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และกระบวนการทางาน เพื่อการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน
โดยเน้นการแปลงนโยบายและแผนระดับชาติไปสู่แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทางานอย่างมีจิตสานึก ถูกวิธี เป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้อื่นในองค์กรและในสังคม
๔. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และคณะ
วิทยากร
๕. วิธีกำรดำเนินงำน
๕.๑ สารวจผู้มีความประสงค์ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน และสรุปผลการสารวจเสนอต่อผู้บริหาร
๕.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานวิทยากรผู้ให้ความรู้
๕.๓ จัดทาโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภาท้องถิ่นพร้อมการศึกษาดูงาน ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๔ แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการฝึกอบรมฯ

๕.๕ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน
๕.๖ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการฝึกอบรมฯ
๕.๗ การศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมฯ
๕.๘ สรุปและประเมินผลโครงการ
๖. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ระหว่างเดือน ตุลาคม – กันยายน ของทุกปี
๗. สถำนที่ดำเนินงำน
๗.๑ ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๗.๒ ศึกษาดูงานตามหลักสูตร และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
๘. งบประมำณ
ค่าใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอ
เกาะสี ชัง จังหวัด ชลบุ รี ส านั กงานปลั ด งบดาเนินงาน ค่าใช้ส อย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้
๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรม
ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภาท้องถิ่นพร้อมการศึกษาดูงาน
๙. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ
๑๐.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ และกระบวนการทางาน เพื่อการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยเน้น
การแปลงนโยบายและแผนระดับชาติไปสู่แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น
๑๐.๓ ผู้ฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทางานอย่างมีจิตสานึก ถูกวิธี เป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้อื่นในองค์กรและในสังคม

1.1.2 ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “มำตรกำรจัดทำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักกำรและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม

รวมทั้งปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ดาเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือ หรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสาคัญ ที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความสาคัญ ของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชน และผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น พื้นฐานการปฏิบัติตน ใน
การร่วมกันรณรงค์ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย ให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน นาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การ
ทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. เสนอผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารตรวจสอบ ร่างคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ตรวจสอบความถูกต้อง
๕. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๖. แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานนิติการ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.1.3 ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมธรรมำภิบำล ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหาร และ
การ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
ทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เป็นปัญหาเรื้อรัง ที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชัน ลดน้อยลง และหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคม อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ ปลูกจิตสานึกของคนไทย ร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ไปในทิศทางที่ไม่เอื้อ หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้
กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วาง
กรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของ

ภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก ให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว
แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาล ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง ของ
หน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของ ธรรมาภิบาลเหล่านั้น มาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส สาหรับหน่วยงาน หรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงาน องค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมือง และสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสี
ชัง จึงจัดทาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสาคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน และการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวม และรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
จานวน 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานนิติการ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในการทางาน และการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร สามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึก และควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงกำร ส่งเสริมกลุ่มอำชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มอำชีพท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพท้องถิ่น เป็นการอบรมให้ความรู้ สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชดาริ ซึง่ ทรงเล็งเห็นสภาพความ
เป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุก ข์ ยาก ด้อยโอกาส และยากจน ตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”
ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒ นาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการ
สาคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่ งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิต ที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้ น ที่ และความพร้ อ มของเกษตรกรได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ ก ระบวนการแบบมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
จึงจัดทาโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์
กลุ่ มอาชีพ ท้ องถิ่น เพื่ ออบรมให้ ความรู้ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิ จ
พอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาส
ทางสังคม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในอาเภอ
เกาะสีชัง

3.2 สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.3 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในอาเภอเกาะสีชัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
50,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
10.2 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.3 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒.๒ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนำและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าไม้ที่
ผิดกฎหมายได้ ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธ รรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมี
ความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะ
เพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและ
ประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่
ปลู กไม้ให้ พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่ ” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและ
จาหน่าย
“ พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้
สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน จึงได้จัดทากิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขต
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองตางู เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนในชุ ม ชนได้ ร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ ดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพิ่มมากขึ้น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้นไม้ และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จานวน
7 หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
เป็นต้น

4.2 ดูแล อนุ รักษ์ ฟื้น ฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่ อมโทรมในเขตพื้นที่ รั บผิ ดชอบของส านั กงาน
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จานวน 7 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตอาเภอเกาะสีชัง โดยบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง สมาชิกสภา
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ผู้นาชุมชน
กลุ่มต่างๆ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ
กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุก
ภาคส่วน เป็นต้น

5. พืน้ ที่ดำเนินกำร
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตอาเภอเกาะสีชัง
6. วิธีกำรดำเนินงำน
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมา และแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
6.3 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืช ในแม่น้าคูคลอง ทา
ความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตพื้นที่อาเภอเกาะสีชง
6.4 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชน และชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิดกลุ่มอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น

๑.๒.๓ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงกำร เทศบำลสัญจร ( หน่วยบริกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ )
๒.หลักกำรและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔.๒ ปรับปรุงรายได้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิ การขยาย
ฐานภาษี การกาหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบ
อื่น ๆ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔.๓ ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่ม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การกาหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจน และเป็น
ธรรม สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มภาษี
หรือรายได้ที่รัฐแบ่ง จัดสรรหรือเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บ
เพิ่มเพิ่มต้องสะท้อนแหล่งกาเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็นสาคัญ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดเก็บรายได้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
กาหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาชาระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน
ว่าจานวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชนจะนามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย และเป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้จัดทาโครงการ เทศบาลสั ญจร (หน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่ อนที่)
ประจาปีงบประมาณขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ชาระภาษี
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีครบถ้วนทุกราย
เพื่อลดขั้นตอนและประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนผู้ชาระภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๔. เป้ำหมำยของโครงกำร
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในเขตอาเภอเกาะสีชัง ทั้ง 7 หมู่บ้าน
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๖.วิธีกำรดำเนินกำร
๑. แต่งตั้งคณะทางานโครงการ เทศบาลสัญจร (หน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่) ประจาปีงบประมาณ
๒. แจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ทั้ง 7 หมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ชาระภาษีทราบ
๓. ออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่กับประชาชนในเขตอาเภอเกาะสีชัง ทั้ง 7 หมู่บ้าน
๔. ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนออกเก็บภาษี ตามโครงการ เทศบาลสัญจร ( หน่วยบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่)
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ของทุกปี
๘. งบประมำณ
๒๐,๐๐๐ -.บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

๑.
๒.
๓.
๔.

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนพอใจกับการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เนื่องจากประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
การจัดเก็บภาษีครบทุกราย ไม่มีภาษีค้าง
ประชาชนผู้ชาระภาษีมีทัศนคติที่ดี และพร้อมใจกันชาระภาษีให้ตรงเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
การจัดเก็บภาษี มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
1.๓.๑ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทาให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบ
ด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่
เห็นความสาคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ
ดังนั้นจึงควรทาให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้
เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง พิจารณาเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
จึงได้จั ดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน ทางสั งคมให้ เด็กและเยาวชนในพื้ นที่อาเภอเกาะสี ชัง เพื่อปลู กฝั ง แนวคิ ด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้
ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น รู้จัก เอื้อเฟื้ อเผื่ อแผ่ และแบ่ งปั น มีจิตสาธารณะ ส านึกรักษ์สิ่งแวดล้ อม และเห็ นคุณ ค่าของวัฒ นธรรม
ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2469 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.
2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล (๑) รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน (๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางนา (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั งการกาจั ดมูล ฝอยและสิ่ งปฏิ กูล (๔) ป้ องกันและระงับ โรคติดต่อ (๕) ให้ มีเครื่อ งใช้ในการ
ดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ (๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒ นธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) หน้าที่อื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มี
อานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6
ที่ต้อ งการพั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น คนที่ ส มบู รณ์ ทั้ งด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคมและสติปั ญ ญา ความรู้ มี
คุณธรรม และจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิต
สาธารณะ และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนตาบลหนองตางู เกิดความตระหนักรู้ และรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีจติ สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย
5. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
7. งบประมำณดำเนินกำร
20,000 บาท
8. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชน สามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
10.3 เด็กและเยาวชน มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมือง ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
2.1.1 ชื่อโครงกำร /กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
2. หลักกำรและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้ กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CP
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็น ตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูง ที่คนทางาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางาน

ในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และ
มูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็น ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมือง ในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองให้ครอบคลุมพื้นที่ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย
การจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจรติ ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
๑๐.๒ มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง

๑๐.๓ มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.๔ การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๑๐.๕ ลดข้อร้องเรียน การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
2.2.1 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรมสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร อปท.และศูนย์รวมข่ำว
จัดซื้อจัดจ้ำง
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายเงิน และการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ แต่

ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่ และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้นการที่สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2469 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.
2552 และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการ ดาเนินการโดยเปิดเผย และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อปท.และศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อปท.และศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
และเป็นการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอีกทางหนึ่ง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อปท.และศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจา
อาเภอ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตอาเภอเกาะสีชัง

6. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อปท.และศูนย์รวมข่าวจัดซื้อ
จัดจ้าง
6.2 นาส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสานักงานเทศบาลตาบล
เกาะสีชัง เพื่อประชาสัมพันธ์
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
๑๓,๐๐๐.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ

กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
10.2 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ ที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
10.4 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

2.2.๒ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายเงิน และการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ แต่
ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่ และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้นการทีเ่ ทศบาลตาบล จะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2469 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.
2552 และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วน

ราชการ ดาเนินการโดยเปิดเผย และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลตาบล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตาบล ที่ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตอาเภอเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
๖.๓ สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อปท. และศูนย์รวมข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

10.2 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ ที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
10.4 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

2.2.๓ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำร ออกคำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
ที่กาหนดให้ เทศบาลตาบล มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมาย
อานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็น
สาเหตุห นึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.
2552 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน

โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้ การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับ
การอานวยความสะดวก และได้รับ การตอบสนองความต้องการ การบริห ารงานมีประสิ ทธิภ าพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ที่
กาหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล
ตาบล ทั้งยังกาหนดให้ นายกเทศมนตรี ควบคุม และรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงาน/ลูกจ้างของเทศบาลตาบล มีอานาจมอบหมายการปฏิบัติ ราชการ ให้แก่รองนายกฯ ที่
ได้ รั บ แต่ งตั้ ง ในการสั่ งหรื อการปฏิ บั ติ ร าชการของนายกเทศมนตรี ได้ อี ก ทั้ งก าหนดให้ ปลั ด เทศบาล เป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจา
ของเทศบาลต าบล ให้ เป็ น ไปตามนโยบาย และอ านาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนด หรื อ ตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ
การมอบหมายอานาจ หน้าที่ของเทศบาล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอน การให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจ หน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจ อันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 3 ฉบับ
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี มอบหมายให้ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
10.๓ ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่ อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

2.2.๔ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล (ถือปฏิบัติตำมระเบียบ)
2. หลักกำรและเหตุผล
พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ างประจ า และพนั ก งานจ้ างของเทศบาลต าบลเกาะสี ชั ง เป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ความสาคัญต่อองค์กร ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒ นางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางาน ที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส ใน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลเกาะสีชังขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใส ในการบริหารบุคคลของเทศบาลตาบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถกู ต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบ
ได้

3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล มากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบล จานวน 1 มาตรการ
10.๒ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงาน เป็นไปตามาตรฐาน และหลักธรรมาภิบาล
10.๓ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจ และใช้อำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.3.1 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรมลดขั้นตอน และระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ด าเนิ น การดั งกล่ าวเป็ น ไปตามกรอบรวมทั้ งทิ ศ ทางและแนวทางการบริห าร ราชการดั งกล่ าว จึ งได้ มี ก าร
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต่อความ ต้องการของประชาชน
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน จะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการทางาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การ
ดาเนินงานได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตอาเภอเกาะสีชัง และผู้ที่มาติดต่อราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชน ทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องในการ
จัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอน หรือระยะเวลา ในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมำณดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสี
ชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากร คานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน ผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้

2.3.๒ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อ เป็ น การช่วยเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพของการปฏิ บัติ งานให้ เกิดความคล่ องตัว รวดเร็ว ซึ่ งการพิ จารณาเลื อก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ า ยของความรับ ผิ ด ชอบ ที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ และ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับ ให้เข้ากับสภาพสังคมและทัน ต่อสถานการณ์ ที่การบริห ารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุ ขของ
ประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ ความมีป ระสิ ทธิภ าพ ความคุ้มค่าในเชิ งภารกิจแห่ ง รัฐ การลด
ขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ

6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น
๒.๔.1 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ หรือ
เข้ำร่วมใน กิจกรรมของเทศบำลตำบล
2. หลักกำรและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญ
ในการพัฒ นาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้คนดารงชีวิต ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนอาเภอเกาะสีชัง ผู้ที่ทา
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลเกาะสีชังอย่างสม่าเสมอ เทศบาลตาบลเกาะสีชังจึง
จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทาความดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้า ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบล
เกาะสีชังโดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละ และทาคุณ ประโยชน์ให้กับเทศบาล
ต าบลเกาะสี ชั ง ที่ ค วรได้ รั บ การยกย่ อ งชมเชย และเป็ น บุ ค คลตั ว อย่ าง และจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญ และกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ตาบลเกาะสีชัง
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
๔.๑ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๔.๒ ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร

สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดประชุมชี้แจง แนวทางการดาเนินกิจกรรม เพื่อสร้างมาตรการร่วมกัน ในการกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณา ในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กร ทีท่ าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือก และได้คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่อง และเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน ดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ในเขตอาเภอเกาะสีชัง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๑๐.๓ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานที่ทาความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติ
ตามคุณธรรมและจริยธรรม

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
2.5.1 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำร จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
2. หลักกำรและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่ คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงาน และการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้
เกิดการทุ จ ริต ดังนั้ น วิธีการบริ ห ารจั ดการภายในองค์ก รที่ น าไปสู่ ก ารปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรม ค่านิย มและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญ ที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
นาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาการทุจริต และปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อ
เป็ น การพั ฒ นาวิธีการดาเนิ น งาน ภายในองค์กรที่ จะนาไปสู่การยกระดับคุณ ธรรม และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวม รายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ เสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกส่วนราชการ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

2.5.2 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำร ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ เพื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบล
2. หลักกำรและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อานาจข้าราชการในหน่ วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการ เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพตามอานาจ

หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ ง
ในแง่ของการทุ จ ริต จะเกี่ย วข้องกับ การใช้ จ่ายเงิน ไปโดยชอบด้ว ยกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับ หรือไม่ หรือ
ตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต
ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ ดังนั้น เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้มีมาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จากหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรอิสระ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งจากผู้กากับดูแล และองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกส่วนราชการ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การปกครองท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

๒.๕.๓ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำร แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรีย นผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน ประจาสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชังเพื่อดาเนินการ
มาตรการจัดการ ในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการรับแจ้ง เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการ ในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต เป็นไป
ตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
มีการมอบหมาย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.๒ จัดประชุมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และ

ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.๓ เผยแพร่กระบวนการ และขั้นตอนในการดาเนินงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองตางู ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการ และขั้นตอน
ดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกส่วนราชการกอง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองตางู โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่ เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม กำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของสำนักงำนเทศบำลตำบลเกำะสีชัง
2. หลักกำรและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด และเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี ส่วน
ร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 255๑ และประกาศสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เรื่อง การเรียก
ค่าธรรมเนียม
การขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้ำหมำย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๑
3. ประกาศสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชังเรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสาเนาหรือขอสาเนาที่
มี
คาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีกำรดำเนินงำนโครงกำร
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ

6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๑ เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชังณ
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

๓.1.๒ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำร กำรจัดทำคู่มือประชำชนตำม พ.ร.บ อำนวยควำมสะดวกฯ
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ประกอบกับปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต จานวนมาก การ
ประกอบกิจการของประชาชน จะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตบางฉบับไม่ได้กาหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเป็น รวมถึงขั้นตอน ในการพิจารณาไว้ ทาให้

เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคาขออนุญาตดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกาหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อรับคาร้องและศูนย์รับคาขออนุญาต
ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๗
ได้กาหนดให้ การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต จะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณา
อนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ และจะกาหนดให้ยื่นคาขอ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองก็ได้ โดยคู่มือสาหรับประชาชน ให้ปิดประกาศไว้ ณ
สถานที่ที่กาหนดให้ยื่นคาขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สาเนาคู่มือ
ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสาเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนด้วย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตางู จึงได้จัดทาคู่มือ
สาหรับประชาชนขึ้น เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาต
3.3 เพื่อให้ประชาชน หรือผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
มีคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอนและ
ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคา
ขอ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และประชาชนโดยทั่วไป ให้ได้รับทราบ และเข้าถึงได้โดยความสะดวก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง/ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทาคู่มือประชาชน โดยให้มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอนและ
ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต ตามกระบวนงานที่ต้องได้รับการพิจารณา อนุญาต และการรับแจ้งต่างๆ
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ตามช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลคู่มือตามกระบวนงานที่ได้รับการเผยแพร่

๓.๑.๓ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์กำร
ปกครองท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชังและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
๓.๒.1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงกำรจัดเวทีประชำคมและประชุมประชำคมหมู่บ้ำน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในตาบล มีกระบวนการ
จัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตาบลเกาะสีชัง ได้ดาเนินการวางแผนประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ เพื่อดาเนินโครงการจัดเวทีประชาคม และประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนาปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลท่าเทววงษ์ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
รวมถึงการน าเข้าบรรจุ ไว้ในร่างข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณของเทศบาลตาบลเกาะสี ชัง ในปี ถัดไป จึงได้จัดให้ มี
โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมประชาคมหมู่บ้านประจาปีขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชน และวาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็น และกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 7 ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบล
เกาะสีชัง สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตาบล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชน และเวทีประชาคม ตามตารางที่กาหนด

6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทาแผนชุมชน เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน 7 ชุมชน
ในปีงบประมาณ
8. งบประมำณดำเนินกำร
๕๐,๐๐๐.-บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชน ที่ได้มาตรฐาน สาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชน และพัฒนาท้องถิ่น
10.2 ได้รับทราบปัญหา และความต้องการที่แท้จริง ของประชาชนในแต่ละชุมชน
10.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบล
10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
10.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒.๒. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม กำรดำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์สำนักงำนเทศบำลตำบลเกำะสีชัง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงาน ด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็น
การอานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงมีการจัดตั้งศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือ
นามาเป็น ข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่อาเภอเกาะสีชัง
4. เป้ำหมำย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี คุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
6.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ให้บริการในวันเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โดยช่องทางร้อง ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
๗.1 สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3821 6141 โทรสารหมายเลข 0 3821 6141
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วน
ร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๑๐.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑๐.3 แจ้งผลการดาเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

๓.๒.๓ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำร แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคำญ ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลด้านการสาธารณสุ ข และสิ่งแวดล้ อมให้ แก่ประชาชน ตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชน อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราว หรือร้องทุกข์ อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีเหตุเดือดร้อนราคาญ
เช่น กลิ่น เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อมจึงมีห น้าที่ เร่งดาเนินการตรวจสอบ และแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญ ให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้ำหมำย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ

๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
๖.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๖.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๖.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่
๗.1 ณ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
7.2 ทางโทรศัพท์ 0 3821 6209 โทรสาร 0 3821 6141
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิด
โอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแล การดาเนินงานขององค์การปกครองท้องถิ่น
๑๐.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญ ตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์
๑๐.3 ออกตรวจพื้นที่ และแจ้งผลการดาเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำร แต่งตั้งตัวแทนประชำชนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง/ กรรมกำร
เปิดซองสอบรำคำ ประกวดรำคำ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามที่สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้การบารุงทางบก ทางน้า ทางระบายน้า การสาธารณูปการ ซึ่งการดาเนินงานามแผน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น นั้ น งานด้านพั ส ดุได้ ทางานโดยยึดหลั กธรรมมาภิ บาล เพื่ อให้ การ
บริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิผ ล ตั้งอยู่ บ นหลั ก ความเที่ ยงธรรม และเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการ
ดาเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทาให้รัฐเกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลตาบลเกาะสีชัง เล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้าง
บทบาทในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงมีมาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการบริห ารงานของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสี ชัง ให้ เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับ ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตาม หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
4. เป้ำหมำย
ตัวแทนภาคประชาชนของหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ในการบริหารกิจการของสานักงาน
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่กาหนดให้ภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมใน

การบริหารกิจการของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๗. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเทศบาล
ตาบลเกาะสีชัง
๑๐.2 ภาคประชาชนทราบ และตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และบทบาทในการมีส่วนร่วม และตรวจสอบ
การ
ดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

๓.๓.๒. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลเกำะสีชัง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กร และโครงสร้างขององค์กร จัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตาบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชังขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วม และแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง และแผนพัฒนาสี่
ปีเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒ นา ที่ประชาคมเทศบาลตาบลเกาะสีชัง และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเกาะสีชัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ โดยมีตัวแทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการ เพื่อจัดทา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด ตามข้อ ๑๑ ข้อ
๑๗ (๒) ข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 25๕๙
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 25๕๙
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสี
ชัง เพื่ อเป็ น องค์กรในการยกร่าง หรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง และร่าง
แผนพัฒ นาสี่ปีเทศบาลตาบล เพื่อใช้เป็นแผนพัฒ นาในการพัฒ นาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ความต้องการของ
ประชาคม และชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต

๓.๓.๓ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ภำยใต้โครงกำรส่งเสริม
วัฒนธรรม ประชำธิปไตย และกระบวนกำรประชำสังคม
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พุ ท ธศั ก ราช 2496 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 13 ) พ.ศ. 2552
กาหนดให้เทศบาลตาบล มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ
การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับว่ าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
มุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดั บ ชาติ ซึ่ ง เทศบาลต าบลเกาะสี ชั ง มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ในการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ทา ร่ ว มรั บ ผิ ดชอบ และร่ ว มตรวจสอบเพื่ อป้ องกัน การทุ จริตคอร์รัป ชั่ น ในท้ องถิ่น เทศบาลตาบลเกาะสี ชั ง
พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายภาคประชาชน ดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น ในการส่งเสริมกระบวนการประชา
สังคม ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และประชาธิปไตย จึงได้จัดทากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการป้องกันการ
ทุจริตให้มคี วามเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วม เครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึก และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตาบลท่าเทววงษ์
๔. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
4. เป้ำหมำย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และ
กระบวนการประชาสังคม

5. สถำนที่ดำเนินกำร
ในเขตพื้นทีส่ านักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินงำน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๒. เปิดโอกาสให้เครือข่าย ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของสานักงานเทศบาล
ตาบลเกาะสีชัง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการทุจริต
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวก ให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบ เพื่อป้องกันการ
ทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมำณดำเนินกำร
๒๐,๐๐๐.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วม และเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ในการรักษาผลประโยชน์
ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการป้องกันการทุจริต ในพื้นทีส่ านักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๑ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงกำร จัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การตรวจสอบภายใน เป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลเกาะสี
ชังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น ยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญ ที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอน ที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดย
ผู้บ ริห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ ในการปรับปรุง แก้ไขการบริห ารกิจการโดยรวม เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุป ระสงค์ข องการดาเนิ นงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบ
ภายใน ที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลเกาะสีชังเป็นไปอย่างถูกต้อง และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ที่
เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เจ้าหน้าทีส่ านักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่
ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผล
การ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การ
บริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงาน ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
นโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด

๔.๑.๒. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงกำร จัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานผลต่อผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบั ติถูกต้องและเป็ นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้มีการจัดทา และ
รายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
2. เพื่อสรุปรายงาน ผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชังทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อผู้กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กาหนด
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เจ้าหน้าทีส่ านักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถดำเนินกำรได้
๔.๒.1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

กิจกรรม กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การปฏิบัติงานด้านการคลัง เป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐ มนตรี วิธีการท างานต้อ งอยู่ ในกรอบ และต้อ งมีระบบการบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อ ง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ งพอใจ สร้ างความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ งระเบี ย บ กฎหมาย
ข้อเท็ จ จริ ง ไม่มีข้อ ผิ ดพลาด บริ การด้ว ยความเสมอภาคกัน ไม่เลื อกปฏิ บัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ น มีการทางานมีกระบวนการที่
โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน จากหน่ ว ยงานภายใน และภายนอก ไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ ง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางาน
ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงการบริหาร
กิจการทางด้านการเงิน การคลังขององค์การปกครองท้องถิ่น สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ 25๖๐ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

๔.๒.๒ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ของสำนักงำนเทศบำลตำบลเกำะสีชัง
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกา เพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ เช่ น เดี ย วกั น ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น งาน ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกฎหมาย ทั้ ง การเก็ บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมี
กระบวนการขั้น ตอนที่ ถูกต้อง มีค วามสุ จ ริต ส่ งผลให้ การดาเนิน งานเกิ ดประสิ ท ธิภ าพ กองคลั ง ส านั กงาน
เทศบาลตาบล
เกาะสีชัง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ของสานักงานเทศบาล
ตาบลเกาะสีชัง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบรายรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
- มีการติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชังให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ .
9 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์
มีการดาเนินงาน ตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และได้รับทราบ
ข้อมูลการรับ จ่ายเงินของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชังทาให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของ
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

๔.๒.๓ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงกำร ฝึกอบรมกำรดำเนินงำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2. หลักกำรและเหตุผล
นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญั ติการ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้ าที่ในการบริการสาธารณะ โดยมีภ ารกิจหน้าที่อันส าคัญ ยิ่งในการพัฒ นาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า เช่น การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จัดให้การบารุงทางบก ทางน้า ทางระบายน้า การ
สาธารณูปการ ซึ่งการดาเนินงานามแผนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น งานด้านพัสดุได้ ทางานโดย
ยึดหลักธรรมมาภิบาล เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิผล ตั้งอยู่บนหลักความเที่ยงธรรม และเพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทาให้รัฐเกิดประโยชน์สูงสุด จึง

เล็งเห็นความสาคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในแต่ละปีสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้ประสานงานไป
ยังหมู่บ้ านในพื้น ที่อาเภอเกาะชัง ให้ จัดทาประชาคมหมู่บ้าน และส่งรายชื่อผู้แทนชุมชนเพื่อเข้ามาร่วมเป็ น
คณะกรรมการในโครงการ ตามข้อบัญญัติ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ดังนั้นเพื่อให้ผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไ ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 จึงได้จัดทาโครงการนี้
ขึ้นมาเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสูด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อปท.ได้รับประโยชน์สูงสุด
3.2 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมมาภิบาล
3.3 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ อปท.
3.4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ ให้กับผู้แทนชุมชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
4. เป้ำหมำย
4.1 ตัวแทนชุมชนที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตามโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-7 จานวนหมู่ละ 10 คน รวมทั้ง
สิน
จานวน 70 คน
4.2 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ จานวน 2 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
๖. วิธีดำเนินกำร
5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น
5.2 เสนอโครงการเพื่อขอพิจารณางบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 จัดทาหนังสือแจ้งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
5.4 ดาเนินการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรที่ชานาญการ
๗. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
๘.งบประมำณ
20,000.-บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง/งานพัสดุ สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์
10.1 การดาเนินงานด้านพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อปท.ได้รับประโยชน์สูงสุด
10.2 เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล
10.3 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ อปท.
10.4 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ ให้กับผู้แทนชุมชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ

๔.๒.๔ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม กำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ ข อง รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามา
มีส่ วนร่วมโดยผ่านช่องทาง หรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึง ประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง
ส่วนเทศบาลตาบล สามารถพัฒ นาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒ นา
ระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุน ให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
สานักงาน
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชังให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้ำหมำย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงาน เป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชน ไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานพัสดุ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบ และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
4.3.1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิส ระ
ส่ ว นกลางก็จ ะคอยควบคุม ดูแล การดาเนิน งานต่างๆ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ให้ เป็ น ไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทาให้ เทศบาลตาบล มีบรรยากาศการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสใน
เทศบาลตาบล และลดการทุจริต สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ให้ มีบทบาทในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้ำหมำย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีกำรดำเนินงำน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลำดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานกิจการสภา สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๔.๓.๒ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำเทศบำล
2. หลักกำรและเหตุผล
การส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้อ งท าหน้ าที่ ของตนอย่ างเข้ ม แข็ ง เพื่ อ เสริม สร้าง แนวคิ ด ประชาธิ ป ไตย และการมี ส่ ว นร่ว มโดยให้ มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสิน ใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตาบล และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจ ระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบล เทศบาลตาบลเกาะสีชัง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจ หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้ำหมำย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จานวน 12 คน

5. พื้นที่ดำเนินงำน
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินงำน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน 2 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน ๒ ศูนย์ รวม ๓ คน
6.2 สมาชิกสภาเทศบาบที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาล
เพื่อทาการปรับปรุง ระบบการปฏิบัติงาน ในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และตามความ
ต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การพัฒนาสานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน กำรทุจริต
4.4.1 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม กำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคม จะต้องตระหนั กและร่วมกันแก้ไขจั ดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่ วนร่วมเป็นเครือข่าย ในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่อาเภอเกาะสีชัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้/ ที่ทาการกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมำณดำเนินกำร
งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจาปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

