แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตสี่ปี
(พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

คํานํา
การป องกัน การทุ จริต นับ เป น เรื่องสํ าคัญ ไม นอยไปกวาการปรามปรามการทุจริต เพราะเปน การดั บ
ปญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากปลอยไวจะเปนปญหาใหญของสังคมไทยฉุดรั้งความเจริญกาวหนาในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ ซึ่งปจจุบันปญหาการการทุจริตไดทวีความรุนแรงขึ้นอยาง
ตอเนื่ อง ทํ าให เกิด ความเสียหายในวงกวาง ส งผลกระทบต อระบบเศรษฐกิจ ระบบสั งคม และการเมื องการ
ปกครองการบริหารราชการแผนดินเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครัฐ
ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับนานาประเทศได
อย างเท าเทีย ม ซึ่ งตองประสานความรวมมื อทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมเพื่ อรวมกัน พั ฒ นา
ปรั บ ปรุ งระบบการบริ ห ารจั ด การ และพั ฒ นาคนควบคู ไปพร อ มๆกั น โดยการปลู ก ฝ งความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณคาประกอบกับ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการปองกันและ
แก ไขป ญ หาการทุ จ ริตประพฤติ มิช อบ ใหทุกส วนราชการและหนวยงานของรัฐ กํ าหนด มาตรการหรือแนว
ทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวังเพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตได
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) ให บ รรลุ ผลอย างเป น รูป ธรรม สงเสริมทองถิ่น ปลอดทุจ ริตอยางตอเนื่อง สํานั กงาน
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ ๒๕61-๒๕๖4 ตาม
กรอบยุทธศาสตรรวมสรางสังคมไมทนตอการทุจริตเพื่อประโยชนสุขของประชาชน นําสูการพัฒนาประชาธิปไตย
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1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
ดังนี้

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได

1) โอกาส แม วาในป จจุบั น มี ห นว ยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวของกับ การป องกัน และปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แต พ บว า ยั งคงมี ช องวา งที่ ทํ าให เกิ ดโอกาสของการทุ จ ริต ซึ่ งโอกาสดังกลาวเกิด ขึ้น จากการบั งคับ ใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน ใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริต ในเชิงนโยบายที่ ทําให การทุ จริต กลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ ผูกขาด
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนห วงโซผลประโยชน ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสิน บนแกเจาหนาที่
๑

เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนิ นงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได แก การ ผูกขาดใน
โครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง ที่
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณ ธรรมที่ ไดรับ การเนน เปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป นอยลง
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน ยก
ยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด เห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรปั ชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา ลําดับ
ตนๆ ที่ ขัดขวางการพั ฒ นาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิ จ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุ กภาคสวน ใน
สั งคมไทย ไม ว าจะเป น ภาคการเมื อ ง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มั ก ถู ก มองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู เสมอ ซึ่ งได ส งผลสะเทื อนต อ กระแสการกระจายอํ านาจและความศรัท ธาต อระบบการ
ปกครองส ว นท องถิ่ น อย างยิ่ ง ส งผลให ภ าพลั กษณ ของประเทศไทยเรื่องการทุจ ริตคอรรัป ชัน มี ผ ลในเชิงลบ
สอดคล องกั บ การจั ดอั น ดั บ ดั ช นี ชี้วั ดภาพลักษณ คอรรัป ชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่ งเป น
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว า ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน
จาก คะแนนเต็ ม 100 โดยในป 2558 อยู อัน ดั บ ที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ ว โลก และเป น อั น ดับ ที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป
2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ได ลําดั บ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท อนใหเห็น วา
ประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุ จ ริ ต ไม ว า จะเป น การเป น ประเทศภาคีภ ายใตอ นุ สัญ ญาสหประชาชาติวาดว ยการต อตานการทุ จ ริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการป องกั นปราบปรามการทุ จริต แห งชาติ ไดจัดทํ ายุ ทธศาสตรช าติวาด วยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ที่ลดนอย
ถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน โครงสราง
สังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริต
คอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวา
เปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความ
๒

รวมมือของทุ กภาคสวนไวด วยกัน จึงส งผลใหการทํ างานของกลไกหรือความพยายามที่ ไดกลาวมาขางตนไม
สามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบั นยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ที่ ป ระชาชนไม เพิ กเฉยต อ การทุ จ ริ ตทุ กรู ป แบบ โดยไดรับ ความรวมมือ จากฝายการเมื อง หนว ยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต านทุ จริต” มีเป าหมายหลักเพื่ อให ป ระเทศไทยไดรับ การประเมิ น ดัช นี การรับ รูการทุ จริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่
เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณ ของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิย ม วัฒ นธรรมสุ จริตให เกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนิ นการจัดทํ าแผนปฏิบั ติการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน
อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารสํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะสีชัง
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน ข องสาธารณะของข า ราชการฝ า ยการเมื อ ง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชังรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่ อให การบริห ารราชการของสํานักงานเทศบาลตํ าบลเกาะสีชังเปน ไปตามหลัก บริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมี สวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง

๓

4. เปาหมาย
1) ข าราชการฝ ายการเมือง ข าราชการฝายบริห าร บุ คลากรของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
รวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) สํ านั กงานเทศบาลตํ าบลเกาะสี ชัง มีเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบั ติงานที่ สามารถป องกัน ป ญ หา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ
3) มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหบริการสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
4) สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยาง
เหมาะสม
5) สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชังมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ข าราชการฝ ายการเมือง ข าราชการฝ ายบริห าร บุคลากรของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข ายในการตรวจสอบการปฏิ บัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน ในดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผล
ใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็ง
อยางยั่งยืน

๔

สวนที่ 2

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2562 -2564)
มิติ
มิติที่ 1.
การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกบุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมือง ฝาย
บริหาร
ขาราชการ
การเมืองฝาย
สภาทองถิ่น
และฝายประจํา
ของสํานักงาน
เทศบาลตําบล
เกาะสีชัง

1.1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
1.1.2 มาตรการจัดทําคูม ือ
ปองกันผลประโยชนทับซอน
1.1.3 โครงการสงเสริมธรร
มาภิบาล ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกประชาชนทุก
ภาคสวนใน
ทองถิ่น

1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกเด็กและ
เยาวชน

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.ไมใช

30,000.-

30,000.-

30,000.-

งบประมาณ
30,000.-

1.2.๑ โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพ และสงเสริมผลิตภัณฑ
กลุมอาชีพนทองถิ่น
1.2.๒ กิจกรรมสงเสริม
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว
พัฒนาและ ปรับปรุงภูมิทัศน
ในชุมชน
1.2.๓ โครงการ เทศบาล
สัญจร (หนวยบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่)

50,000.-

50,000.-

50,000.-

50,000.-

-

-

-

-

๒0,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

1.3.1 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

๒0,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

๕

งบประมาณ
ตาม
ขอบัญญัติ

มิติที่ ๑

รวม

๕ โครงการ/๑ กิจกรรม/
๑ มาตรการ

มิติที่ 2.
การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปองกัน
การทุจริต

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการ
ทุจริตของ
ผูบริหาร

๒.๑.๑ กิจกรรม ประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารเทศบาลตําบล
เกาะสีชัง

-

-

-

-

2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 กิจกรรม สนับสนุน
การดําเนินงานตามโครงการ
ศูนยขอมูลขาวสาร อปท.
และศูนยรวมขาวจัดซื้อจัด
จาง
2.2.2 โครงการ เผยแพร
ขอมูลขาวสาร ดานการจัดซื้อ
– จัดจาง
2.2.3 มาตรการ ออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล
และหัวหนาสวนราชการ
๒.๒.๔ มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัตติ าม
ระเบียบ)

13,000.-

13,000.-

13,000.-

13,000.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 มาตรการ
การใชดุลพินิจ
และใชอํานาจ
หนาที่ ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

2.3.1 กิจกรรมลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการ
2.3.2 มาตรการ การมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ราชการ

-

-

-

-

-

-

2.4 การเชิดชู
เกียรติ แก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปน
ที่ประจักษ

2.4.1 กิจกรรมยกยองและ
เชิดชูเกียรติแกบคุ คล
หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทํา
คุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบล

-

-

-

-

-

-

๖

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ไดทราบหรือรับ
แจง หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

2.5.1 มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตั ริ าชการ”
2.5.2 มาตรการ ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทีไ่ ดดาํ เนินการตาม
อํานาจหนาที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบล
2.5.3 มาตรการ แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

มิติที่ 2

รวม

๑ โครงการ/๔ กิจกรรม/
๖ มาตรการ

มิคิที่ 3.
การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน

3.1 การจัดใหมี
และเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่
เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชน ไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หนาที่ของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รอง
ทุกข ของ
ประชาชน

3.1.1 กิ จ กรรม การออก
ระเบี ย บจั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล
ข าวส ารข อ ง สํ านั ก งาน

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

3.1.2 มาตรการ การจัดทํา
คูมือประชาชน ตาม พ.ร.บ
อํานวยความสะดวกฯ
3.1.3 กิจกรรม การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
ของเทศบาล
ตําบล

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

3.2.1 โครงการ จัดเวที
ประชาคมและประชุม
ประชาคมหมูบาน ตําบล
3.2.2 กิจกรรม การเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
3.2.3 มาตรการ แกไขปญหา
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

50,000.-

50,000.-

50,000.-

50,000.-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

3.3 การ
สงเสริมให
ประชาชนมีสวน
รวมบริหาร
กิจการของ

3.3.1 มาตรการ แตงตั้ง
ตัวแทนประชาชนเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จาง/คณะกรรมการเปดซอง
ประกวดราคา

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

เทศบาลตําบลเกาะสีชัง

๗

ไมใช
งบประมาณ

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

3 .3 .2 ม าต รการแ ต งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒ นาสํานักงาน

เทศบาลตําบลเกาะสีชัง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช

๓.๓.๓ กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต ภายใต
โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และ
กระบวนการประชาสังคม
มิติที่ 3

รวม

มิติที่ 4.การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

4.1 มีการจัด
วางระบบ และ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

๑ โครงการ/๔ กิจกรรม/
๔ มาตรการ
4.1.1 โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป
4.1.๒ โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน

๔.๒.๑ กิจกรรมการรายงาน
ผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ
4.2.2 กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจาย
และการใชประโยชน
ทรัพยสิน ของสํานักงาน
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง
4.2.๓ โครงการ ฝกอบรม
การดําเนินการในการจัดซื้อ
จัดจาง
๔.๒.๔ กิจกรรม การการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน
4.3.1 กิจกรรมสงเสริม
4..3 การ
สงเสริมบทบาท สมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
การตรวจสอบ บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร
สภาทองถิ่น
๔.๓.๒ กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของ
4.2 การ
สนับสนุนให
ภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการ
ตามชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได

๘

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

สมาชิกสภเทศบาล

มิติที่ 4

4.4 เสริมพลัง
การมีสวนรวม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการ
ทุจริต
รวม

4.4.1 กิจกรรม การติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต

งบประมาณ

-

-

๓ โครงการ/ ๖ กิจกรรม

๙

-

-

งบประมาณ
ตาม
ขอบัญญัติ
รายจาย
ประจําป

สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่ มทนตอการทุจริต
1.1 สรางจิตสํานึก และความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๒.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ และการพัฒนาบานเมืองไปสูความเจริญนั้น ทุกภาคสวนของ
สังคมตองไดรับการบูรณาการอยางทัดเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนเสมือนฟนเฟอง
สําคัญของการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีคือคุณสมบัติที่จําเปนตองมีในตัวบุคคลเปนเบื้องตน จึงเปน
ปจจัยหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และ
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน คือ ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมผูบริหาร พนักงานและสมาชิกสภาทองถิ่น
พรอมการศึกษาดูงาน โดยคาดหวังวาการจัดทําโครงการดังกลาวฯ จะเปนประโยชนกับผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จะไดพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาพัฒนาการทํางานของตนเองและองคกร ใหมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเปนการเปดโลกทัศน ใหแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเสริมสรางบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการบริหารงานและปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เปาหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกตองเปนไปตามระเบียบฯ
๓.๒ เพื่อเสริมสรางบุคลากรใหมีวิสัยทัศน และกระบวนการทํางาน เพื่อการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน
โดยเนนการแปลงนโยบายและแผนระดับชาติไปสูแผนปฏิบัติการระดับทองถิ่น
๓.๓ เพื่อเสริมสรางบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนําคุณธรรมและจริยธรรมมาใชในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางในการทํางานอยางมีจิตสํานึก ถูกวิธี เปนขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับ
ของผูอื่นในองคกรและในสังคม
๔. เปาหมาย
วิทยากร

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง และคณะ

๕. วิธีการดําเนินงาน
๕.๑ สํารวจผูมีความประสงคผูเขารวมฝกอบรมและศึกษาดูงาน และสรุปผลการสํารวจเสนอตอผูบริหาร
๑๐

๕.๒ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และประสานวิทยากรผูใหความรู
๕.๓ จัดทําโครงการฝกอบรมผูบริหาร พนักงานและสมาชิกสภาทองถิ่นพรอมการศึกษาดูงาน ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๔ แตงตั้งคณะทํางานตามโครงการฝกอบรมฯ
๕.๕ จัดหาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม และของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน
๕.๖ จัดฝกอบรมใหความรูตามโครงการฝกอบรมฯ
๕.๗ การศึกษาดูงานตามโครงการฝกอบรมฯ
๕.๘ สรุปและประเมินผลโครงการ
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระหวางเดือน ตุลาคม – กันยายน ของทุกป
๗. สถานที่ดําเนินงาน
๗.๑ ฝกอบรม ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๗.๒ ศึกษาดูงานตามหลักสูตร และสถานที่ที่เกี่ยวของ
๘. งบประมาณ
คาใชจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สํานักงานปลัด งบดําเนินงาน คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายไว ๓๐๐,๐๐๐.บาท (สามแสนบาทถ วน) ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่ วไป โดยดํ าเนิ นการฝกอบรมและศึกษาดูงานให กับ
ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในการดําเนินงานโครงการฝกอบรมผูบริหาร
พนักงานและสมาชิกสภาทองถิ่นพรอมการศึกษาดูงาน
๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูเขาฝกอบรมไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในการบริหารงานและปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เปาหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกตองเปนไปตามระเบียบฯ
๑๐.๒ ผูเขาฝกอบรมมีวิสัยทัศน และกระบวนการทํางาน เพื่อการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยเนน
การแปลงนโยบายและแผนระดับชาติไปสูแผนปฏิบัติการระดับทองถิ่น
๑๐.๓ ผูฝกอบรมไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนําคุณธรรมและจริยธรรมมาใชในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางในการทํางานอยางมีจิตสํานึก ถูกวิธี เปนขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับ
ของผูอื่นในองคกรและในสังคม
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1.1.2 ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดิน ที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลัง และปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุง และจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชนทับซอนใน
ภาครัฐทุกระดับ
ปจจุบันหนวยงานตางๆ ไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรม และความโปรงใส การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อัน
รวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ ดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือ หรือประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน
และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติให
เปนกลไกสําคัญ ที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ใน
ภาครัฐ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึงไดตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญ ของการจัดหาคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง
ปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชน และผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปน พื้นฐานการปฏิบัติตน ในการ
ร ว มกั น รณรงค สรางสั งคมไทยให เป น สั งคมที่ ใสสะอาด ลดระดั บ การทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบในสั งคมไทย ให
เทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานั กงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน นําไปเปนองคความรูในการทํางาน ใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
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5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
๓. เสนอผูบังคับบัญชา ผูบริหารตรวจสอบ รางคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
๔. ตรวจสอบความถูกตอง
๕. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
๖. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

๑๓

1.1.3 ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมธรรมาภิบาล ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร และ
การ ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ที่เปนปญหาเรื้อรัง ที่มีสวน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติ ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชัน ลดนอยลง และหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนํา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคม อยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหม ปลูกจิตสํานึกของคนไทย รวมตานภัยการทุจริต
ควบคู กับการเปลี่ยนแปลงคานิยม ไปในทิศทางที่ไมเอื้อ หรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสว นรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปน
การสงสัญญาณเชิงบวก ใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม
สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาล ไปเปนแนวทางการปฏิรปู การบริหารการปกครอง ของหนวยงาน หรือ
องคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย หลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบหลักของ ธรรมาภิบาลเหลานั้น มาใชเปนเครื่องมือ กลไกในการสรางมาตรฐาน
ดานความโปรงใส สําหรับหนวยงาน หรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค แนวทาง หรือ
วิธีการดําเนินงานที่หนวยงาน องคกร สามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดีได
ตอไป ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึงจัดทําโครงการสงเสริม
ธรรมาภิบาล ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากร มีความรู ความเขาใจ และใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากร มีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางาน และการดําเนินชีวิตได
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4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวม และรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
จํานวน 30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรของ มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากร มีความรู ความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกตใชในการทํางาน และการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากร สามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางาน ใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ

๑๕

1.2 การสรางจิตสํานึก และความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ สงเสริมกลุมอาชีพ และสงเสริมผลิตภัณฑกลุมอาชีพทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ และสงเสริมผลิตภัณฑกลุมอาชีพทองถิ่น เปนการอบรมใหความรู สรางอาชีพ
สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ ซึ่งทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่
ยากจนของราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให
ความชวยเหลือ แกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาส และยากจน ตามภูมิภาคตางๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พอ
อยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ จึงเป น โครงการที่มุงพั ฒ นาราษฎรผูยากไรให มีฐานะความเป น อยูที่ดี ขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดาร และยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหา
เฉพาะ หนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา
และความตองการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิต ที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของ
เกษตรกรได ดว ยตนเอง โดยใช กระบวนการแบบมี ส ว นร ว มของเกษตรกร สํานั กงานเทศบาลตําบลเกาะสีชั ง
จึงจัดทําโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ และสงเสริมผลิตภัณฑกลุมอาชีพทองถิ่น เพื่ออบรมใหความรู การสรางอาชีพ
สรางรายได โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มา
ประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในอําเภอ
เกาะสีชัง
3.2 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.3 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในอําเภอเกาะสีชัง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับอาชีพใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
๑๖

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
10.2 มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10.3 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗

๑.๒.๒ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่ผิด
กฎหมายได ทํ าให ป จจุ บั น ทรัพยากรป าไม ของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งส งผลกระทบตอธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน จึงได มีการริเริ่มโครงการอนุ รักษ ทรัพยากรป าไม ซึ่งจะสามารถชวยให ธรรมชาติ ของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมี
ความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่ม
ปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยางมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัด
ในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมให
พออยู พอกิ น พอใช และระบบนิ เวศน “พออยู ” หมายถึ ง ไม เศรษฐกิ จ ปลู ก ไว ทํ าที่ อ ยู อ าศั ย และจํ าหน า ย
“ พอกิ น” หมายถึง ปลูกพื ชเกษตรเพื่ อการกิน และสมุ น ไพร “พอใช ” หมายถึง ปลู กไม ไวใช สอยโดยตรงและ
พลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ไดตระหนัก ถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน จึงไดจัดทํากิจกรรม สงเสริมการอนุรักษ ฟ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขต
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองตางู เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ประชาชนในชุ ม ชนได ร ว มกั น อนุ รั ก ษ ดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชน เพิ่มมากขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกตนไม และปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จํานวน 7
หมูบาน โดย ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน
4.2 ดู แ ล อนุ รั กษ ฟ น ฟู สภาพแหล งน้ํ า คู ค ลอง ที่ เสื่ อมโทรมในเขตพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งาน
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง จํานวน 7 หมูบาน และพื้ นที่ทั้งหมดในเขตอําเภอเกาะสีชัง โดยบูรณาการรวมกัน กับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ
4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง สมาชิกสภา
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ผูนําชุมชนกลุม
ตางๆ ทั้ง 7 หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็ก
และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน
เปนตน

๑๘

5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตอําเภอเกาะสีชัง
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมา และแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ
6.3 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืช ในแมน้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตพื้นที่อําเภอเกาะสีชง
6.4 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจ และเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชน และชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ตามขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เกิดกลุมอาสาสมัคร พิทักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น

๑๙

๑.๒.๓ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ เทศบาลสัญจร ( หนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ )
๒.หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และแผนปฏิบัติการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๔.๒ ปรับปรุงรายไดที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสรางรายไดและการปรับโครงสรางภาษี อาทิ การขยายฐาน
ภาษี การกําหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายไดใหมใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายไดรูปแบบอื่น
ๆ เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นในระยะยาว และมีแหลงรายไดของตนเองที่สอดคลองกับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่แทจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๔.๓ ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบง จัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่ม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการปรับโครงสรางภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การปรับปรุง
หลักเกณฑและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การกําหนดวิธีการจัดแบงหรือจัดสรรที่ชัดเจน และเปนธรรม
สอดคลองกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแตละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือ
รายไดที่รัฐแบง จัดสรรหรือเก็บเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใหม ๆ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประเภทใหม ๆ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หลักเกณฑการจัดสรรหรือจัดเก็บ
เพิ่มเพิ่มตองสะทอนแหลงกําเนิดของภาษีนั้น ๆ เปนสําคัญ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดเก็บรายได ไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
กําหนดมาตรฐานจูงใจใหประชาชนผูเสียภาษีมาชําระภาษี โดยการประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับประชาชนวา
จํานวนเงินที่ไดจากการเสียภาษีของประชาชนจะนํามาใชในการพัฒนาทองถิ่น
ดังนั้น เพื่อใหสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษีไดตามเปาหมาย และเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน งานจัดเก็บรายได สวนการคลัง
สํ านั กงานเทศบาลตํ า บลเกาะสี ชั ง จึ งได จัด ทําโครงการ เทศบาลสั ญ จร (หนว ยบริก ารจัดเก็บ ภาษี เคลื่อนที่ )
ประจําปงบประมาณขึ้น
๓.วัตถุประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูชําระภาษี
เพื่อใหการจัดเก็บภาษีครบถวนทุกราย
เพื่อลดขั้นตอนและประหยัดเวลา คาใชจาย ใหกับประชาชนผูชําระภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บภาษี ใหเปนไปตามเปาหมาย

๔. เปาหมายของโครงการ
ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี ในเขตอําเภอเกาะสีชัง ทั้ง 7 หมูบาน
๕.พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
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๖.วิธีการดําเนินการ
๑. แตงตั้งคณะทํางานโครงการ เทศบาลสัญจร (หนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่) ประจําปงบประมาณ
๒. แจงกํานัน ผูใหญบาน สมาชิก ทั้ง 7 หมูบานเพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนผูชําระภาษีทราบ
๓. ออกใหบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่กับประชาชนในเขตอําเภอเกาะสีชัง ทั้ง 7 หมูบาน
๔. ดําเนินการใหแลวเสร็จตามแผนออกเก็บภาษี ตามโครงการ เทศบาลสัญจร ( หนวยบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือน มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ของทุกป
๘. งบประมาณ
๒๐,๐๐๐ -.บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.

งานจัดเก็บรายได กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนพอใจกับการใหบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เนื่องจากประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง
การจัดเก็บภาษีครบทุกราย ไมมีภาษีคาง
ประชาชนผูชําระภาษีมีทัศนคติที่ดี และพรอมใจกันชําระภาษีใหตรงเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
การจัดเก็บภาษี มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.๓.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบ
ดาน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็น
ความสําคัญของ การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ
ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชน รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยู
รวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม
ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึง
ไดจัดโครงการ สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่อําเภอเกาะสีชัง เพื่อปลูกฝง แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตได
อยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น
รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ และแบงปน มีจิตสาธารณะ สํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความ
เปนไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2469 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา
50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล (๑) รักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน (๒) ให มีและบํารุงทางบกและทางน้ํ า (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่ สาธารณะ
รวมทั้ ง การกํ า จั ด มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล (๔) ป อ งกั น และระงั บ โรคติ ด ต อ (๕) ให มี เครื่ อ งใช ในการดั บ เพลิ ง
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (๘) บํารุงศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ (๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่
ของเทศบาล พระราชบั ญ ญั ติกําหนดแผนและขั้น ตอนกระจายอํานาจให แก องค กรปกครองสว นท องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่ อประโยชน ของ ประชาชนในท องถิ่ น ของตนเอง ดั งนี้ (9) จั ดการศึ กษา (10) การสั งคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่
สมบูรณ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้น
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3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิต
สาธารณะ และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนตําบลหนองตางู เกิดความตระหนักรู และรูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคา ของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
7. งบประมาณดําเนินการ
20,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เด็กและเยาวชน สามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นได
10.3 เด็กและเยาวชน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย
เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นได อยางมี
ความสุข
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
2.1.1 ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ และ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในดานความโปรงใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐ ตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรัฐ และประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CP
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานของรัฐ ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่น และเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําได
เทาที่จําเปน ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความ
ขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
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สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูง ที่คนทํางาน
ในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานใน
ทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงาน ราชการอื่น และมูลคา
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลี ของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปน ที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองแสดงเจตจํานงทางการเมือง ในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตขององคกรตนเองใหครอบคลุมพื้นที่ตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติ ของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
๑๐.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
๑๐.๓ มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.๔ การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
๑๐.๕ ลดขอรองเรียน การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดซื้อจัดจาง

กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการศูนยขอมูลขาวสาร อปท.และศูนยรวมขาว

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได และการใชจายเงิน และการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจ แตตอง
เปนไปตามอํานาจหนาที่ และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้นการที่สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จะบริหารงานให
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2469 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.
2552 และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวธิ ีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวน
ราชการ ดําเนินการโดยเปดเผย และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรบั ประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการศูนยขอมูลขาวสาร อปท.และศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชน ไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง ตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร อปท.และศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจาง
และเปนการปองกันการทุจริตในหนวยงานอีกทางหนึ่ง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
อําเภอ

สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร อปท.และศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจาง ประจํา

5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง และชุมชนตางๆ ภายในเขตอําเภอเกาะสีชัง

6. วิธีดําเนินการ
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จัดจาง

๖.๑ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใชในการดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสาร อปท.และศูนยรวมขาวจัดซื้อ

6.2 นําสงประกาศการจัดซื้อจัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะสีชัง เพื่อประชาสัมพันธ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
๑๓,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เพิ่มประสิทธิภาพชองทางการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
10.2 ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ ที่
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
10.3 การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
10.4 สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
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2.2.๒ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได และการใชจายเงิน และการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจ แตตอง
เปนไปตามอํานาจหนาที่ และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้นการที่เทศบาลตําบล จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2469 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.
2552 และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวธิ ีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวน
ราชการ ดําเนินการโดยเปดเผย และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชน ไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง ตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลตําบล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบล ที่ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง และชุมชนตางๆ ภายในเขตอําเภอเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
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- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
๖.๓ สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการศูนยขอมูลขาวสาร อปท. และศูนยรวมขาวจัดซื้อ จัดจาง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ ที่
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
10.3 การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
10.4 สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
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2.2.๓ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ ออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พุทธศักราช 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่น ที่กําหนดให
เทศบาลตํ าบล มี ห น าที่ ตองทํ าอี กมากมาย ในการให บ ริการสาธารณะแกป ระชาชน ผู มารั บ บริการ ติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยาง
ยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวก อันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ
การกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.
2552 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให การบริหารราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิต์ อภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวก และได รับ การตอบสนองความต องการ การบริห ารงานมีป ระสิท ธิภ าพ คุม คา ตาม พระราชบัญ ญั ติ
พระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พุ ทธศั กราช 2496 และแก ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ที่ กําหนดให
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาลตําบล ทั้งยังกําหนดให
นายกเทศมนตรี ควบคุม และรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน/
ลูกจางของเทศบาลตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ ใหแกรองนายกฯ ที่ไดรับแตงตั้ง ในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได อีกทั้งกําหนดให ปลัดเทศบาล เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ าง รองจากนายกเทศมนตรี และรับ ผิดชอบควบคุ มดู แลราชการประจํ าของเทศบาลตําบล ใหเปนไปตาม
นโยบาย และอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจ หนาที่ของเทศบาล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอน การใหบริการประชาชน ใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการ ของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
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3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจ หนาที่ ในการใชดุลพินิจ อันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 3 ฉบับ
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี มอบหมายใหปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ ปลัดเทศบาล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 3 ฉบับ
10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
10.๓ ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่ อันเปนชองทางแหงการทุจริต

๓๒

2.2.๔ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจํ า และพนั ก งานจ า งของเทศบาลตํ า บลเกาะสี ชั ง เป น บุ ค ลากรที่ มี
ความสําคัญตอองคกร ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให เกิ ด ประโยชน ตอองค กร และประชาชน การพั ฒ นางานขององค กรจะบรรลุ ผ ลได ตองเริ่มมาจากบุ คลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางาน ที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบได
อยางแทจริงตอไป
เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใส ใน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลเกาะสีชังขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใส ในการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบล
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริต ในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล ใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคล มากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 25๖๔)

๓๓

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล จํานวน 1 มาตรการ
10.๒ เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงาน เปนไปตามาตรฐาน และหลักธรรมาภิบาล
10.๓ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได

๓๔

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ และใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผน ดิ น (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป น
กฎหมายที่ เป น ที่มาของการปฏิ รูป ระบบราชการเพื่ อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหาร และพนักงานทุกทาน จะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางาน เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
แก ไขป ญ หาต างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ให กั บ ประชาชนได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอ ขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตอําเภอเกาะสีชัง และผูที่มาติดตอราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง

๓๕

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชน ทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอน หรือระยะเวลา ในการใหบริการใหดียิ่งขึ้น อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว และถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากร คํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชน ผูมา
ติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใส สามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได

๓๖

2.3.๒ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ
เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิ จ และขอบข ายของความรั บ ผิ ด ชอบ ที่ จ ะมอบหมายให ผู ใต บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ งความสํ าคั ญ
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบ และเหมาะสม
เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับให
เขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ ของประชาชน แตทั้งนี้
ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร
ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน

๓๗

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓๘

2.4 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
๒.๔.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน หรือเขา
รวมใน กิจกรรมของเทศบาลตําบล
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ ใน
การพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริม และสนับสนุนใหคนดํารงชีวิต ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม ถือ
วาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนอําเภอเกาะสีชัง ผูที่ทําคุณประโยชนหรือ
เต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลเกาะสีชังอยางสม่ําเสมอ เทศบาลตําบลเกาะสีชังจึงจัดกิจกรรมยกยอง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริต แกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี
มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลเกาะสีชังโดยการมอบใบ
ประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละ และทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ที่ควรไดรับการ
ยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน
องคกรในเขตเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตน ตามหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลเกาะสีชัง
3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประชาชน หนวยงาน องคกรทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๔.๒ ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจง แนวทางการดําเนินกิจกรรม เพื่อสรางมาตรการรวมกัน ในการกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณา ในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกร ที่ทําความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง

๓๙

6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือก และไดคะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ยกยอง และเชิดชูเกียรติแกบุคคล องคกร หนวยงาน ดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกร ในเขตอําเภอเกาะสีชัง มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของ
การประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๑๐.๓ ยกยอง และเชิดชูเกียรติ แกบุคคล องคกร หนวยงานที่ทําความดี มีความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติ
ตามคุณธรรมและจริยธรรม

๔๐

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมิ น ที่ คํ านึ งถึ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล จรรยาบรรณสากล และวั ฒ นธรรมของประเทศไทยเป น หลั ก รวมถึ ง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงาน และการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่ นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรม
ขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ ถึงแมจะเปน
สิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญ ที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสูองคกร
ที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะ
สงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาการทุจริต และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อ
เป น การพั ฒ นาวิ ธี ก ารดํ าเนิ น งาน ภายในองค ก รที่ จ ะนํ าไปสู ก ารยกระดั บ คุ ณ ธรรม และความโปร งใสในการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลง ในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ ระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น ที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวม รายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ เสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

๔๑

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

๔๒

2.5.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท
ไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการ เปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวในกฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของ
การทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) เป น องค ก รที่ มีห น าที่ สํ าคั ญ ดั งนั้ น เทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึ งได มีมาตรการ “ให ค วามรว มมื อกั บ
หนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ ที่มี
หนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จากหนวยงานภาครัฐ และ
องคกรอิสระ อยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ ทั้งจากผูกํากับดูแล และองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๔๓

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการปกครองทองถิ่น จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

๔๔

๒.๕.๓ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาล สงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเปด
โอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับ
เรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
แต งตั้ งคณะทํ า งานรับ ผิ ดชอบการรับ เรื่องรองเรีย น ประจําสํานั กงานเทศบาลตําบลเกาะสี ชั งเพื่อดํ าเนิ น การ
มาตรการจัดการ ในกรณีไดรับทราบ หรือรับแจงเรื่องรองเรียน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ดําเนินการรับแจง เรื่องรองเรียนตาง ๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการ ในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต เปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑเกี่ยวของ อยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมาย แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.๒ จัดประชุมใหความรู เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน เพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.๓ เผยแพรกระบวนการ และขั้นตอนในการดําเนินงาน เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองตางู ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการ และขั้นตอน
ดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการกอง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๔๕

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบ ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองตางู โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของอยางถูกตอง

๔๖

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่ เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
๓.๑.1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววา
ภายใตบังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขา ตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และเพื่อใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมี สวนรวม
สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 255๑ และประกาศสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียม
การขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคําถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ ของศูนยขอมูลขาวสาร
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร
จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๑
3. ประกาศสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชังเรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี
คําถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
๔๗

อนุมัติ

6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๑ เสนอตอผูบริหาร เพื่อพิจารณา

6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชังณ
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

๔๘

๓.1.๒ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การจัดทําคูมือประชาชนตาม พ.ร.บ อํานวยความสะดวกฯ
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ประกอบกับปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาต จํานวนมาก การ
ประกอบกิจการของประชาชน จะตองขออนุญาตจากสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการ
อนุญาตบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปน รวมถึงขั้นตอน ในการพิจารณาไว ทําให
เปนอุปสรรคตอประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหมีกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวม เพื่อรับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ
จุดเดียว เพื่อใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๗ ได
กําหนดให การกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต จะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณา
อนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอ
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส แทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได โดยคูมือสําหรับประชาชน ใหปดประกาศไว ณ
สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนประสงคจะไดสําเนาคูมือ
ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่จัดสําเนาให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุ
คาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองตางู จึงไดจัดทําคูมือ
สําหรับประชาชนขึ้น เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ไดงายและสะดวก
มากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาต
3.3 เพื่อใหประชาชน หรือผูรับบริการ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและ
ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผูขออนุญาต จะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ
เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และประชาชนโดยทั่วไป ใหไดรับทราบ และเขาถึงไดโดยความสะดวก
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง/ชองทางการประชาสัมพันธตาง ๆ

๔๙

6. วิธีดําเนินการ
จัดทําคูมือประชาชน โดยใหมีขอมูลหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและ
ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต ตามกระบวนงานที่ตองไดรับการพิจารณา อนุญาต และการรับแจงตางๆ ตาม
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เผยแพรใหประชาชนทั้งในและประชาชนโดยทั่วไปไดรับทราบ ตามชองทางตางๆ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลคูมือตามกระบวนงานที่ไดรับการเผยแพร

๕๐

๓.๑.๓ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
ปกครองทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของ ราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได
ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิ
ใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชังและปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธ
ของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง

๕๑

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

๕๒

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
๓.๒.1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมประชาคมหมูบาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน ในตําบล มีกระบวนการ
จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญ ในการสงเสริมการมีสวนรวม ในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลเกาะสีชัง ไดดําเนินการวางแผนประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน
ประจําปงบประมาณ เพื่อดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม และประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อนําปญหา ความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ตําบลทาเทววงษ มาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง รวมถึง
การนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ในปถัดไป จึงไดจัดใหมีโครงการจัดเวที
ประชาคมและประชุมประชาคมหมูบานประจําปขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชน และวาง
แผนพัฒนาทองถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็น และกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ของผูนําชุมชน
3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม
3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 7 ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบล
เกาะสีชัง สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนา
สี่ปของเทศบาลตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลทาเทววงษ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕๓

6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชน และเวทีประชาคม ตามตารางที่กําหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชน เพื่อสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 7 ชุมชน
ในปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
๕๐,๐๐๐.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีขอมูลพื้นฐานชุมชน ที่ไดมาตรฐาน สําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชน และพัฒนาทองถิ่น
10.2 ไดรับทราบปญหา และความตองการที่แทจริง ของประชาชนในแตละชุมชน
10.3 ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล
10.4 ประชาชนไดแสดงความคิดเห็น และรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
10.5 ประชาชนไดเขามามีสวนรวม ในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
10.6 ประชาชนไดมีสว นรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๕๔

๓.๒.๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงาน ดานบริการเปนไปอยางตอเนื่อง และเปนการอํานวย
ความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข เพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตาง ๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
3.3 เพื่อสรางความสัมพันธอันดี ระหวางเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่อําเภอเกาะสีชัง
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญ หรือผูมีสวนได
เสี ย ที่ เกี่ ยวของ โดยการปฏิ บั ติราชการต องสามารถใหบ ริการไดอยางมีคุณ ภาพ สามารถดํ าเนิ น การแลว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน ไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๖. วิธีดําเนินการ
๖.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๖.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
6.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน
6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวันเวลาราชการ วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โดยชองทางรอง ทุกข/ รองเรียน ดังนี้
๗.1 สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๗.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0 3821 6141 โทรสารหมายเลข 0 3821 6141
๕๕

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการดําเนินงานของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๑๐.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุง ตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
๑๐.3 แจงผลการดําเนินการ ใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

๕๖

๓.๒.๓ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ แกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง
ในการดูแลดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชน อยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจงเรื่องราว หรือรองทุกข อันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอม ที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่ เรงดําเนินการตรวจสอบ และแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญ ใหประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหา ไดอยางถูกตองรวดเร็ว
3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่
4. เปาหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๖. วิธีดําเนินการ
๖.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ
๖.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
๖.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๖.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
๖.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/ รองเรียน ไดแก
๗.1 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
7.2 ทางโทรศัพท 0 3821 6209 โทรสาร 0 3821 6141

๕๗

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน เหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวม ในการสอดสองดูแล การดําเนินงานขององคการปกครองทองถิ่น
๑๐.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญ ตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข
๑๐.3 ออกตรวจพื้นที่ และแจงผลการดําเนินการ ใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

๕๘

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๓.1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ แตงตั้งตัวแทนประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง/ กรรมการ
เปดซองสอบราคา ประกวดราคา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ในดาน
การจัดซื้อจัดจาง จัดใหการบํารุงทางบก ทางน้ํา ทางระบายน้ํา การสาธารณูปการ ซึ่งการดําเนินงานามแผนตาง ๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น งานดานพัสดุได ทํางานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เพื่อใหการบริหารงานมี
ประสิทธิผล ตั้งอยูบนหลักความเที่ยงธรรม และเพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส ตรวจสอบได ทําใหรัฐเกิดประโยชนสูงสุด เทศบาลตําบลเกาะสีชัง เล็งเห็นถึงความสําคัญในการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสริมสรางบทบาทในการมีสวน
ร ว มในการป อ งกั น การทุ จ ริ ต โปร ง ใส ตรวจสอบได จึ ง มี ม าตรการแต ง ตั้ ง ตั ว แทนประชาชนเข า ร ว มเป น
คณะกรรมการตรวจรับงานจางขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานของสํ านั ก งานเทศบาลตํ าบลเกาะสี ชั ง ให เกิ ด ความโปร งใส
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตาม หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
4. เปาหมาย
ตัวแทนภาคประชาชนของหมูบานทั้ง 7 หมูบาน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๖. วิธีการดําเนินการ
สงเสริมกลไกภาคประชาชน ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ในการบริหารกิจการของสํานักงาน
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ ที่กําหนดใหภาคประชาสังคม มีสวนรวมในการ
บริหารกิจการของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตาม
ระเบี ย บฯ ว า ด ว ยการพั ส ดุ เป น กรรมการเป ด ซองสอบราคา เป น กรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๕๙

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน และตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะสีชัง
๑๐.2 ภาคประชาชนทราบ และตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ และบทบาทในการมีสวนรวม และตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง

๖๐

๓.๓.๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องคกรจัดทํ าแผนพั ฒ นา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดให มีองคกร และโครงสรางขององค กร จัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลในฐานะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีองคกรในการจัดทําแผนพั ฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสีชังขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่น และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวม และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง และแผนพัฒนาสี่ป
เทศบาลตํ าบลเกาะสี ชั ง ให ส อดคล องกั บ ประเด็ น หลั ก การพั ฒ นา ที่ ป ระชาคมเทศบาลตํ าบลเกาะสี ชัง และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเกาะสีชัง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ โดยมีตัวแทนชุมชนรวมเปนกรรมการ เพื่อจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด ตามขอ ๑๑ ขอ
๑๗ (๒) ขอ ๑๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 25๕๙
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 25๕๙
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง

๖๑

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
เพื่อเปนองคกรในการยกราง หรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง และรางแผนพัฒนา
สี่ปเทศบาลตําบล เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ความตองการของประชาคม และ
ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต

๖๒

๓.๓.๓ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต ภายใตโครงการสงเสริม
วัฒนธรรม ประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 กําหนดให
เทศบาลตําบล มีภารกิจหนาที่ท่ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพั ฒ นาท องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป องกัน และปราบปรามการทุ จริต ซึ่งมุ งเน น ในการสรางจิต สํานึ ก
ค านิ ย ม การบู ร ณาการ การสร างความเขม แข็ง และการพั ฒ นาศักยภาพเจาหน าที่ของรัฐ ในการป องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง
โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน ภาคประชาสังคมทั่วไปในการรวมกัน
พัฒ นาท องถิ่น ให ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเศรษฐกิจที่ ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ใน
การนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเครือขายดาน
การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได
มีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวม
ตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถิ่น เทศบาลตําบลเกาะสีชังพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขาย
ภาคประชาชน ดังกลาวเปนสิ่งจําเปนในการสงเสริมกระบวนการประชาสังคม สงเสริมการสรางวัฒนธรรม และ
ประชาธิป ไตย จึงได จัด ทํากิจกรรมสงเสริมและพัฒ นาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายภาคประชาสังคมดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวม เครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึก และตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลทาเทววงษ
๔. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริต สงเสริมวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และกระบวนการ
ประชาสังคม

๖๓

5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๒. เปดโอกาสใหเครือขาย ที่ไดรับการแตงตั้ง มีสวนรวมในการบริหารราชการของสํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะสีชัง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบ
เพื่อปองกันการทุจริต
๓. สงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก ใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบ เพื่อปองกันการ
ทุจริต เสริมสรางวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
๒๐,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวม และเครือขายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ในการรักษาผลประโยชน
ของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ในการปองกันการทุจริต ในพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง

๖๔

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๔.๑.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายใน เปนปจจัยสําคัญ ที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกัน หรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด และ
ลดความเสี ย หายที่ อาจเกิ ดขึ้ น ซึ่ งการตรวจสอบภายในนั้ น ยั งถื อ เป น ส วนประกอบสํ าคั ญ ที่แทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอน ที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดย
ผูบ ริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชในการปรับปรุง แกไขการบริหารกิจการโดยรวม เพื่อใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบภายใน ที่ชัดเจน
ดังนั้นการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน ประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
ต างๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง จะทํ าให ก ารปฏิ บั ติ งานของเทศบาลตํ า บลเกาะสี ชั งเป น ไปอย างถู ก ต อ ง และเป น ไปตาม
วัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๖๕

6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงาน ที่ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับ
นโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด

๖๖

๔.๑.๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ จัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดใหหนวยรับตรวจ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานผลตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิน อยางน อยป ละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบ วันนั บจากวัน สิ้น ปงบประมาณ ดังนั้ น
เพื่ อให การปฏิ บั ติถูกต องและเป น ไปตามที่ ระเบีย บฯ กําหนด เทศบาลตําบลเกาะสี ชั ง จึงไดมีการจัดทํา และ
รายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
2. เพื่อสรุปรายงาน ผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ใหนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชังทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน ตอผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกัน และลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสง
รายงานใหผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ

๖๗

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

๖๘

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
๔.๒.1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลัง เป นการทํางานที่ ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนั งสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรั ฐ มนตรี วิ ธี ก ารทํ า งานต อ งอยู ในกรอบ และต อ งมี ร ะบบการบริก ารที่ ร วดเร็ว ถู ก ต อ ง ประชาชนหรื อ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ สรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุด ถูกตองทั้งระเบียบ กฎหมาย ขอเท็จจริง
ไม มีขอผิดพลาด บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบั ติ เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบั ติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น มีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายใน และภายนอก ไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปดเผยขอมูลตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน
ขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง และประชาชนทั่วไป ไดรับทราบถึงการบริหาร
กิจการทางดานการเงิน การคลังขององคการปกครองทองถิ่น สรางความโปรงใส ตรวจสอบได
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
จัด ทํ างบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาด วยการรับ เงิน การเบิ ก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อใหประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ 25๖๐ และดําเนินการอยางตอเนื่อง

๖๙

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ

๗๐

๔.๒.๒ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสิน ของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค กรปกครองสวนท องถิ่น เจ าหน าที่ จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย หรือ
หนั งสื อสั่ งการที่ เกี่ ย วข อง ให ถูกต องครบถวนเรีย บรอย จึงจัดทําใบนําฝากเปน รายรับ จัดทําใบฎีกา เพื่ อเป น
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกัน ตองมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย ทั้งการเก็บคาธรรมเนียม
คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการ
ขั้ น ตอนที่ ถูก ต อง มี ความสุ จ ริ ต ส งผลให การดําเนิ น งานเกิดประสิทธิภ าพ กองคลัง สํ านั กงานเทศบาลตํ าบล
เกาะสีชัง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสิน เกิดความโปรงใส ประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง และประชาชนทั่วไป ไดรับทราบรายรับ การจาย
และการใชประโยชนทรัพยสิน ของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง สรางความโปรงใส ตรวจสอบได
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๖. วิธีการดําเนินการ
- มีการติดตาม ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชังใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ .
9 ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง

๗๑

10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ
มีการดําเนินงาน ตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และไดรับทราบ
ขอมูลการรับ จายเงินของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชังทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินของสํานักงาน
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง

๗๒

๔.๒.๓ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ ฝกอบรมการดําเนินงานในการจัดซื้อจัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
นั บ ตั้ งแต รัฐ บาลได มี การกระจายอํานาจให แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญ ญั ติการ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อใหองคกรปกครอง
ส ว นท องถิ่ น มี อํ านาจหน า ที่ ในการบริ การสาธารณะ โดยมี ภ ารกิจ หน าที่ อั น สําคัญ ยิ่ งในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให
เจริญกาวหนา เชน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง จัดใหการบํารุงทางบก ทางน้ํา ทางระบายน้ํา การ
สาธารณูปการ ซึ่งการดําเนินงานามแผนตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น งานดานพัสดุได ทํางานโดยยึด
หลักธรรมมาภิ บ าล เพื่อให การบริห ารงานมีป ระสิท ธิผล ตั้งอยูบ นหลักความเที่ย งธรรม และเพื่อสนับ สนุน ให
ประชาชนมี สวนรวมในการดําเนิน การ เพื่ อให เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ทํ าให รัฐเกิดประโยชน สูงสุด จึ ง
เล็งเห็นความสําคัญของคณะกรรมการหมูบาน ในแตละปสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึงไดประสานงานไปยัง
หมู บ า นในพื้ น ที่ อํ า เภอเกาะชั ง ให จั ด ทํ าประชาคมหมู บ า น และส งรายชื่ อ ผู แ ทนชุ ม ชนเพื่ อ เข ามาร ว มเป น
คณะกรรมการในโครงการ ตามขอบัญญัติสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ดังนั้นเพื่อใหผูแทนชุมชนที่เขารวมเปน
คณะกรรมการ มีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสูด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อปท.ไดรับประโยชนสูงสุด
3.2 เพื่อใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได ตามหลักธรรมมาภิบาล
3.3 เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของ อปท.
3.4 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุ ใหกับผูแทนชุมชนที่รวมเปนคณะกรรมการ
4. เปาหมาย
4.1 ตัวแทนชุมชนที่ไดรวมเปนคณะกรรมการตามโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ที่อยูในเขตพื้นที่ หมูที่ 1-7 จํานวนหมูละ 10 คน รวมทั้งสิน
จํานวน 70 คน
4.2 พนักงานที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ จํานวน 2 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดโครงการจากผูบริหารทองถิ่น
5.2 เสนอโครงการเพื่อขอพิจารณางบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.3 จัดทําหนังสือแจงตัวแทนชุมชนเขารวมอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
5.4 ดําเนินการบรรยายใหความรูโดยวิทยากรที่ชํานาญการ

๗๓

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
๘.งบประมาณ
20,000.-บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง/งานพัสดุ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ
10.1 การดําเนินงานดานพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อปท.ไดรับประโยชนสูงสุด
10.2 เกิดความเปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมมาภิบาล
10.3 ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของ อปท.
10.4 เสริมสรางความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุ ใหกับผูแทนชุมชนที่รวมเปนคณะกรรมการ

๗๔

๔.๒.๔ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณ ข อง รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง จากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยผานชองทาง หรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล
ตําบลทุ กขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึง ประชาชนสามารถมี โอกาสในการไดรับ ขอมู ลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวน
เทศบาลตําบล สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการ
ปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อ
ตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุน ใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวม ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของสํานักงาน
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชังใหเกิด
การพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงาน เปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชน ไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง

๗๕

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางของสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบ และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น

๗๖

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
บริหาร

กิจกรรม สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล การดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลตําบล มีบรรยากาศการทํางานแบบ
มีสวนรวม และมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในเทศบาลตําบล
และลดการทุจริต สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการ ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล เพื่อใหการปฏิบัติงาน
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

๗๗

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได

๗๘

๔.๓.๒ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริม และการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุ คลากรท องถิ่น อัน ไดแก ฝายบริห ารและฝายสภาขององค กรปกครองส วน
ทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท และตองทํา
หน าที่ ข องตนอย างเข ม แข็ ง เพื่ อ เสริ ม สร า ง แนวคิ ด ประชาธิ ป ไตย และการมี ส ว นร ว มโดยให มี ก ระบวนการ
สอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิป ไตย ให มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายใน
ตําบล และตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร
และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
เทศบาลตํ าบลเกาะสี ชั ง ไดเล็ งเห็ น ถึงความสําคัญ ของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ย วกับ การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการ
ส งเสริ ม ให สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น มี ค วามเข ม แข็ งในการใช อํ านาจ หรื อ ปฏิ บั ติ ห น าที่ ให เกิ ด ความสมดุ ล ในการ
บริหารงาน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการ
ทํางาน
3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน ๒ ศูนย รวม ๓ คน
6.2 สมาชิกสภาเทศบาบที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภาเทศบาล
เพื่อทําการปรับปรุง ระบบการปฏิบัติงาน ในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน และตามความ
ตองการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

๗๙

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การพัฒนาสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชังเปนไปอยางตอเนื่อง เกิดทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่
ตอบสนองความตองการของประชาชน
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน การทุจริต
4.4.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาค
ส วนในสั งคม จะต องตระหนั กและรว มกั น แกไขจัดการปญ หา โดยการเขาไปมีสว นรว มเป น เครือขาย ในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวน ไดตระหนักถึง
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่อําเภอเกาะสีชัง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณที่ประชาชนสามารถมองเห็นได/ ที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน/รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรบั การรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณตามขอบัญญัติรายจายประจําป
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียน ดําเนินการปรับปรุงแกไข

๘๑

