แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )

เทศบาลตาบลสาราญ
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
------------------

คานา
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าว สานักงาน ป.ป.ช. จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตาบลสาราญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลตาบล
สาราญจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตาบลสาราญ และเพื่อให้ทุก
หน่วยงานในเทศบาลตาบลสาราญใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตาบลสาราญ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบล
สาราญเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
งานกฎหมายและคดี
สานักปลัดเทศบาลตาบลสาราญ
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ประกาศเทศบาลตาบลสาราญ
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
************************
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สี่ปี เป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว สานักงาน ป.ป.ช. จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และเพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตาบลสาราญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) เทศบาล
ตาบลสาราญจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตาบล
สาราญ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลสาราญใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลสาราญ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลสาราญเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า และปลูกจิตสานึกค่านิยมของ
สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
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กรกฎาคม พ.ศ.2560

(นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูวามเข้
้ค าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส
การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
๒

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถนา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอ ร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการ ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555– 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
๓

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึมง่ ุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๔

3) เพื่
อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมี จิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๕

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
1.1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ จิตสานึกและความ
การทุจริต
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

มิติที่ 1
2. การบริหาร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
- โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมา
ภิบาลของสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสาราญ คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล
- โครงการร่วมต้านทุจริตร่วม
ปลูกจิตสานึกคุณธรรม/
จริยธรรมและหลักธรรมา
ภิบาล
- โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินการทาง
วินัยแก่บุคลากรใน อปท.
- โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแก่คณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/
พนักงานเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทั่วไป
- โครงการเทศบาลตาบล
สาราญน่าอยู่มุ่งสู่เมืองไร้
มลพิษ
- โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

๑๐๐,000

๑๐๐,000 ๑๐๐,000

๑๐๐,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

- กิจกรรมการประกวด
คาขวัญต่อต้านการทุจริต
- กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลสาราญ ( โตไป
ไม่โกง )

3,000

3,000

3,000

3,000

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

รวม

๒ กิจกรรม
๗ โครงการ
- ออกประกาศเทศบาลตาบล

๕๔๗,๐๐๐

2.1 แสดงเจตจานง

-

๕๔๗,๐๐๐ ๕๔๗,๐๐๐ ๕๔๗,๐๐๐
-

-

-

หมายเหตุ

มิติ
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ทางการเมืองในการ สาราญ เรื่อง เจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริตของ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ผู้บริหาร
คอร์รัปชั่น
- ออกประกาศเทศบาลตาบล
สาราญ เรื่อง นโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดี
2.2 มาตรการสร้าง - กิจกรรม “สร้างความ
ความโปร่งใสในการ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ปฏิบัติราชการ
ขั้นเงินเดือน”
- จ้างที่ปรึกษาเพื่อ วิจัย
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชน
- ออกมาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน”
- ออกประกาศเทศบาลตาบล
สาราญ เรื่อง นโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี
- ออกประกาศเทศบาลตาบล
สาราญ เรื่อง นโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี
- ออกประกาศเทศบาลตาบล
สาราญ เรื่องกาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ออกประกาศเทศบาลตาบล
สาราญ เรื่องกาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน
- จัดทาคู่มือประชาชนตาม
พระราชบัญญัติอานวยความ
สะดวกพ.ศ.๒๕๕๘
- จัดทาแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดาเนินการ
- ออกคาสั่งมอบหมายงานให้
รองนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติ
ราชการแทน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลตาบลสาราญ

1,000

1,000

1,000

1,000

- กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้มีจิตสาธารณะ

1,000

1,000

1,000

1,000

หมายเหตุ

๗

มิติ

มิติที่ ๒
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

- มาตรการ “จัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ”
- กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลสาราญ”
- กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลสาราญ
- มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
- มาตรการ “ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลสาราญ ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ”

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

๑๑ มาตรการ ๗ กิจกรรม

32,000

32,000

32,000

32,000

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

- มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
- โครงการอบรมความรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ตาม.พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
- โครงการจัดทาวารสาร
สาราญสัมพันธ์
- เผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
ขององค์กร
- ติดประกาศเผยแพร่ข้อมูล
การให้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
- ติดประกาศตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ณ สานักงาน
และตามศาลาประชาคม
หมู่บ้าน

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

6๐,๐๐๐

6๐,๐๐๐

6๐,๐๐๐

6๐,๐๐๐

20000

20000

20000

20000

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 3

รวม

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
- โครงการประชาคมเพื่อจัดทา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
๒0,000 ๒0,000
ประสิทธิภาพการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
- จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
- มีช่องทางการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร
และอีกหลายช่องทาง
- มีกล่องรับฟังความคิดเห็น
- มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดาเนินการ
- กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลสาราญ
- มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
- แต่งตั้งกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาจากบุคคลภายนอก
- แต่งตั้งกรรมการกาหนด
ราคากลางเพื่อจัดหาพัสดุจาก
บุคคลภายนอก
- แต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาตาบล

๔ มาตรการ ๙ กิจกรรม
๔ โครงการ
- จัดทาระบบควบคุมภายใน
และรายงานให้ผู้กากับดูแล
ทราบ
- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ควบคุมภายใน

๑๙๐,000

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๒0,000

๒0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

๑๙๐,000 ๑๙๐,000 ๑๙๐,000

-

-

-

-

-

-

-

-

๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

- ประชาสัมพันธ์การจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- มีผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหา
พัสดุ
- ประชาสัมพันธ์การจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- มีผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหา
พัสดุ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

มิติที่ 4

รวม

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของสมาชิก
สภาเทศบาล
- จัดให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้า
อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
- กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลสามัคคี
- กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลสาราญ ให้
มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลสาราญ
- มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัป
ชันโดยภาคประชาชน
- มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต
- กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต ในเว็บไซต์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหอ
กระจายข่าวชุมชน

2๐0,000

๖ มาตรการ ๘ กิจกรรม
๑ โครงการ

๒๐๒,000

2๐0,000 2๐0,000

2๐0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

๒๐๒,000 ๒๐๒,000

หมายเหตุ

๒๐๒,000

๑๐

ส่วนที่ ๓
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกใน
การทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่าง
เห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและ
ประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรร
มาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่
บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม ( Legitimacy)
๑๑

หลักความโปร่งใส ( Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ( Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม ( Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลสาราญ เทศบาลตาบลสาราญ จึงจัดทา
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาพท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61– 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
250,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลสาราญ
๑๒

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการร่วมต้านทุจริตร่วมปลูกจิตสานึกคุณธรรม/จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ”ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กร
เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลสาราญจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลสาราญ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และ
ในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตาบลสาราญในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลสาราญ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
๑๓

6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล บรรยายให้
ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สาราญ เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทาบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
61– 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลสาราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยแก่บุคลากรใน อปท.
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้ผู้บริหารของแต่
ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ใช้อานาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นและให้มีองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลดังกล่าวแต่ละชั้น พร้อมทั้งกาหนดอานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการ และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงาน
ท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาด้านการดาเนินการทางวินัย ทั้งในด้านขาด
บุคลากรที่รู้จริง เมื่อดาเนินการทางวินัยแล้วเกิดความผิดพลาด ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี เกิดความเสียหายและความ
ไม่เชื่อมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพนักงานส่วนท้องถิ่น กระทบต่อขวัญและกาลังใจของผู้ถูก
ดาเนินการทางวินัย
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลสาราญจึงเห็นความสาคัญของการที่จะส่งเสริมให้บุคลากร
ในเทศบาลตาบลสาราญได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดาเนินการทางวินัยดังกล่าว จึงได้ทา โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยแก่บุคลากรใน อปท.ขึ้น
๑๔

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
3.2 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นาความรู้ไปปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการที่ดี
3.3 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีความตระหนักถึงผลดีของการมีวินัยและการรักษาวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลสาราญ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล บรรยายให้ความรู้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย โดยวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ดาเนินการทางวินัย
6.3 มีการจัดทาแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรม
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
61– 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลสาราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
10.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการที่ดี
10.3 พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความตระหนักถึงโทษทางวินัย และสามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักของ
กฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการโดยไม่ถูกดาเนินการทางวินัย

๑๕

1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล จะมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ จะต้องรู้และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
และถูกต้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการเป็นประจาไม่ได้เกิดจากการขาดความรอบคอบ ความชานาญ
ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ด้านกฎหมาย เท่านั้น แต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบฯ
ส่งผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทา
ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และทาให้แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ความเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้และไม่เข้าใจระเบียบฯ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจทาให้การ
กระทานั้นผิดกฎหมาย ระเบียบฯ รวมทั้งถูกร้องเรียน และชี้มูลความผิด ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สาคัญคือไม่สามารถดาเนินการสาเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารอปท. ต่อไป
เทศบาลตาบลสาราญ จึงจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของราชการ ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรของ อปท. ได้น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหาร
ราชการหรือกิจการของ อปท.
3.2เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาและสาระสาคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ และระบบในการดาเนินการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการตอบ
ข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น
๑๖

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลสาราญและประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยคณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการตอบข้อทักท้วงของหน่วย
ตรวจสอบให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 มีการจัดทาแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรม
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
61– 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลสาราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ทาความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสาคัญของกฎหมาย ระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ และระบบในการดาเนินการจัดหาพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
10.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
ตอบข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบมากยิ่งขึ้น
10.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการ ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองไร้มลพิษ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันเทศบาลตาบลสาราญนาขยะมูลฝอยไปกาจัดณ สถานที่กาจัดขยะของเทศบาลเมืองยโสธรซึ่งมี
ปริมาณของมูลฝอยเข้าระบบกาจัดเฉลี่ยปริมาณ 4 ตัน/วัน และเมื่อคิดอัตราการผลิตของขยะมูลฝอยของประชากร
ในเขตเทศบาลตาบลสาราญ มีอัตราการผลิตขยะ 0.52 กิโลกรัม/คน/วัน จากจานวนประชากร
7,666คน
(ข้อมูลจาก สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร พ.ศ.2556)
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วม เป็นโครงการที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
กระตุ้นให้ประชาชน ในชุมชนได้เกิดจิตสานึกและความตระหนักในการที่จะ ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือน และชุมชน ด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทาง แล้วนาไปจัดการอย่างถูกวิธี และ
เหมาะสม เช่น ขยะรีไซเคิล สามารถนาไปจาหน่าย จัดทากิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ทากิจกรรมผ้าป่าขยะรี
ไซเคิล ตลาดนัด รีไซเคิล หรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ขยะอินทรีย์ สามารถนาไปทาเป็นปุ๋ยหมัก
หรือน้าหมักชีวภาพจากขยะ การทาให้อาคารบ้านเรือน และชุมชนในเขตเทศบาล มีความสะอาด จัดเป็นชุมชนน่า
อยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน เป็นภารกิจที่สาคัญของ
เทศบาล และทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งดาเนินการ เพื่อให้มีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ของ
๑๗

ตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ ปัจจุบันเทศบาลตาบลสาราญมีการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ปริมาณขยะจึงมี
แนวโน้มที่จะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่กาลังมีการขยายตัวอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเร่งรัด ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างจิตสานึกประชาชน ภายในเขตเทศบาล ให้มีความ
ตระหนักร่วมกัน ดังนั้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชน มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างครบวงจร ภายในชุมชนของตนเอง จึงเป็นวิธีการที่จะสามารถแก้ไข
ปัญหาวิกฤตขยะมูลฝอย ที่กาลังจะเกิดขึ้นได้ และจะทาให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีความเป็นระเบียบ สะอาด
และสวยงามมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างสมรรถนะด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในระดับเทศบาล ให้มีการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
การขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่เป็นภารกิจพื้นฐานที่สาคัญของ เทศบาลตาบลสาราญซึ่งได้เล็งเห็น
ความสาคัญ ในการปลูกจิตสานึก สร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเพื่อนาไปสู่ความเป็น
เมืองน่าอยู่ จึงได้จัดทาโครงการรณรงค์ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองไร้มลพิษขึ้นมา เพื่อที่จะบูรณาการพลังของประชาชน
รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนของเทศบาลมีจิตสานึกในการดาเนินกิจกรรมด้านการคัดแยกขยะ
แบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี มีความพร้อมที่จะพัฒนาและยกระดับชุมชนของตนเองให้
ก้าวไปสู่ชุมชนที่ ปลอดขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย
แบบบูรณาการ
3.2 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนของเทศบาล สามารถพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในการลด
ปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นาขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบโดยใช้หลักการ 3Rs และสามารถ
ดาเนินการเพื่อให้มีระบบการคัดแยกขยะแบบครบวงจรด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจากชุมชน ประชาชน ได้เกิดจิตสานึก และมี
ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลสาราญและตัวแทนชุมชน
จานวน ๒๐๐ คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดาเนินการอบรม
6.3 ดาเนินการอบรมตามกาหนดการ
6.4 ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บทราบ
ริหาร
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
61– 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
100,000 บาท
๑๘

9. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบ
บูรณาการ
10.2 สามารถส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนของเทศบาล สามารถพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในการ
ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นาขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบโดยใช้หลักการ๓
Rs และ
สามารถดาเนินการเพื่อให้มีระบบการคัดแยกขยะแบบครบวงจรด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10.3 เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจากชุมชน ประชาชน ได้เกิดจิตสานึก และมีความ
ตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จึงได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ซึง่
ระเบียบดังกล่าวได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ เทศบาล
ตาบลสาราญเห็นว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการแล้วจะทาให้ เทศบาลตาบลสาราญ มีแผนที่แม่บทที่
มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสานักงานที่ดิน สามารถนาไปใช้กับโปรแกรม LTAX 3000 ได้ สามารถนาไปพัฒนา
งานจัดทาผังเมือง พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นแผนที่แสดงขอบเขตที่ชัดเจนเป็นการอานวยความสะดวกต่อ
การลงพื้นที่ภาคสนาม อีกทั้งสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามการจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่าแท้จริง ทาให้การจัดเก็บภาษีของ เทศบาลตาบลสาราญ มีระบบ
ฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ทุกส่วนภายใน
องค์กรก็สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทินาข้อมูลไปใช้ใน
การพัฒนาในการจัดทาผังเมือง เป็นต้น
ดังนั้น เทศบาลตาบลสาราญ จึงได้จัดทา“โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน”ของเทศบาล
ตาบลสาราญ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเทศบาลตาบลสาราญมีแผนที่แม่บท ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสานักงานที่ดิน
ที่สามรถนาไปใช้กับโปรแกรม LTAX 3000 ได้
3.2 เพื่อนาแผนที่แม่บทลงข้อมูลภาคสนามได้
3.3 เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนาไปพัฒนางานจัดทาผังเมืองได้
3.4 เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนาไปพัฒนางานจัดเก็บรายได้
3.5 เพื่อเพื่อแผนที่แสดงขอบเขตชัดเจนยิ่งขึ้น
3.6 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาล โดยสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3.7 เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลสาราญ
๑๙

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลสาราญ มีเป้าหมายที่จะดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด ของเขตรับผิดชอบเทศบาลตาบลสาราญ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
6. วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 ขั้นเตรียมการดาเนินการ
6.1.1 จัดทาและเสนอโครงการจัดทาแผนที่แม่บท เพื่อเสนอขออนุมัติดาเนินการ
6.1.2 การทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ
คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาฝ่ายต่างๆและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ชัดเจน
6.1.3 ประชุมชี้แจงคณะทางานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6.1.4 จัดตั้งศูนย์อานวยการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
6.1.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
6.1.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 ขั้นตอนการจัดทาแผนที่แม่บท
6.2.1 การเตรียมเอกสารจัดทาแผนที่แม่บท
6.2.2 การแบ่งเขตพื้นที่การปกครองเป็นเขต (ZONE) และเขตย่อย (BLOK)
6.2.3 การจัดแผนที่ระวางทาบทับแผนที่เขตการปกครอง
6.2.4 การลงแนวเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลนายูง บนระวางที่ดิน
6.2.5 การแบ่งเขต (ZONE)
6.2.6 การแบ่งเขตย่อย (BLOK)
6.2.7 การกาหนดเลขที่ประจาแปลงที่ดิน (LOT)
6.2.8 การเขียนแผนที่แม่บท
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
61– 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เมื่อได้ดาเนินการจัดทาแผนที่แม่บทเรียบร้อยแล้ว จะทาให้
๑๐.๑ เทศบาลตาบลสาราญ มีแผนที่แม่บท ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสานักงาน
ที่ดินสามารถนาไปใช้กับโปรแกรม
LTAX 3000 ได้
๑๐.๒ แผนที่แม่บทที่จัดทาเรียบร้อยแล้ว สามารถนาไปลงข้อมูลภาคสนามได้ในปีต่อไป
๑๐.๓ เทศบาลตาบลสาราญ มีข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนาไปพัฒนางานจัดทาผังเมืองได้
๑๐.๔ เทศบาลตาบลสาราญ มีข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนาไปพัฒนางานจัดเก็บรายได้
๑๐.๕ เทศบาลตาบลสาราญ มีแผนที่แสดงขอบเขตชัดเจนยิ่งขึ้น
๒๐

๑๐.๖ เทศบาลตาบลสาราญ เพิ่มรายได้ สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ได้อย่างทั่วถึง
ครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๑๐.๗ เทศบาลตาบลสาราญ ได้ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
โครงการที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันประชาชนจานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หาก
ปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและ
ส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
เทศบาลตาบลสาราญตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
ขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลัง
สาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผล
ที่สุด ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทา
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
๒๑

3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพืน้ ทีต่ าบลสาราญ
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตาบลกาหนด
5.5 ทาพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตาบลสาราญ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
7. งบประมาณดาเนินการ
๓,๐๐๐ บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑

– 25๖๔

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
10.
3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ต่อต้านการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
โครงการที่ ๒
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลสาราญ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
๒๒

เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
เทศบาลตาบลสาราญพิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลสาราญ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง ”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทา
ใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลสาราญ จานวน ๕๕ คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
7. งบประมาณดาเนินการ
๓,๐๐๐ บาท
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8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑

– 25๖๔)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.1.1 ชื่อกิจกรรม : ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลสาราญ
1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจCorruption
ริต (
Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการ
ส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานใน
หน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางาน
ในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจ
หน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลสาราญ ด้วยการจัดทา
แผนป้องกันการทุจริตในองค์กร
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
3.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
3.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
3.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
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5.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5.8 รายงานผลการดาเนินงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 25
61
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
9.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 ชื่อกิจกรรม : “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลสาราญ ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลสาราญ
๒๖

5. วิธีดาเนินการ
๕.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตาบลสาราญ
โดย ประกอบด้วย ๑) ปลัดเทศบาล เป็น ประธานกรรมการ (๒) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดเทศบาลไม่น้อย
กว่า ๒ คน เป็นกรรมการ (๓) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น เลขานุการ
เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ และ ให้พนักงานเทศบาลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเลขานุการ
๕.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลสาราญโดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่เทศบาลมีสถานศึกษาใน
สังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล เป็นเลขานุการ
๕.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตาบล
สาราญเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๕.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตาบล
สาราญ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลสาราญ
๕.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลสาราญพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพนักงานเทศบาลตาบลสาราญเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
ปีงบประมาณ 2561-2564
7. งบประมาณดาเนินการ
2,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
2.2.2 โครงการจ้างมหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
๑.หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันรูปแบบการปกครองของประเทศไทยได้มีการเน้นการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น
เทศบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญมากในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
๒๗

ดาเนินงานของเทศบาลจาเป็นต้องรับทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนามา
ปรับปรุง และพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารกิจการ
บ้านเมือง มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีการประกาศใช้มาตรฐานทาง
จริยธรรมและคุณธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กาหนดการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการประเทศให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญจากหลักการดังกล่าวนามาสู่แนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการ โดยปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหน้าที่ เพื่อลดความซ้าซ้อนและให้
เกิดเอกภาพคล่องตัวในการบริการจัดการของเทศบาลตาบลสาราญเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน
บริการของเทศบาลตาบลสาราญในมุมมองและความคาดหวังของประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เทศบาลให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลสาราญจึงเห็นถึงความสาคัญ เรื่อง การสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ เพื่อนามาปรับปรุงการทางานของพนักงานเทศบาลตาบลสาราญพนักงานจ้าง และในส่วนที่ดี
ก็พยายามรักษาการให้บริการที่ดี แต่ถ้าการบริการส่วนใดต้องปรับปรุง ก็นามาพัฒนาแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการของเทศบาลตาบลสาราญโดยว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้สารวจระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกของเทศบาลตาบลสาราญพร้อมทั้งรวบรวมนาเสนอข้อมูลต่อนายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
๒.วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกของเทศบาลตาบลสาราญ
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ( Good govenment )
๓.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ

อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๔.วิธีดาเนินการ
1.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
2.มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานกับ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกให้สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5.มหาวิทยาลัยสรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6.
สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้นายกเทศมนตรีตาบลสาราญทราบ
๕.ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
30,000.- (สามหมื่นบาทถ้วน)
๗.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
เทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
๒๘

๘.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกของเทศบาลตาบลสาราญ
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรบริหาร
2. ได้ศึกษาแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.๓ ชื่อมาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลสาราญมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม เทศบาลตาบลสาราญจึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์
สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตาบลสาราญจึงมีการนาเทคโนโลยีมา
ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
ชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการ
อานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
2.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาล
สาราญ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
5.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
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5.๓ จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าสาหรับผู้
พิการ
5.๔ มีการนาระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณ หมวดใช้สอยฯ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกองในสังกัดเทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มาตรการการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
เทศบาลตาบลสาราญจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
2.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
2.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
2.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลสาราญให้สั้นลง
3.2 ประชาชนในพื้นที่ ตาบลสาราญ
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3.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
3.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลสาราญ
3.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
๕. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
5.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
5.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง ใน
สังกัดเทศบาลตาบลสาราญ
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
๙.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๙.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๙.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลสาราญเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อเทศบาลตาบลสาราญมากยิ่งขึ้น
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2.3.2 มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า
“การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” และเพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลสาราญเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึง
พอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาลตาบลสาราญให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
2.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ
2.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสาราญและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
5.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
5.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
5.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
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5.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
5.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
5.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
5.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
5.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
5.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
5.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องในการ
จัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกองในสังกัดเทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
9.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
9.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
9.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
2.3.3 มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๑. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ
ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓๓

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลสาราญ
อาเภอ เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภายใต้กรอบ
อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๓. เป้าหมาย
ผู้บริหารเทศบาลตาบลสาราญ
ปลัดเทศบาลตาบลสาราญ หรือหัวหน้าส่วนราชการ
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
๕. วิธีดาเนินการ
๕.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาลตาบลสาราญ หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๕.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
๕.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลตาบลสาราญหรือหัวหน้าส่วนราชการทุก
ส่วน ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่สังกัดเทศบาลตาบลสาราญทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.4 มาตรการการออก คาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ตาบลสาราญ ปลัดเทศบาลตาบลสาราญและ
หัวหน้าส่วนราชการ
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้
กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการ
แทนนายกเทศมนตรี
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
2.๓ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓๔

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจ
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาล
สาราญ
๕. วิธีดาเนินการ
5.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
5.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาล

สาราญ

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลตาบลสาราญ
๑. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทาให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตาบลสาราญ
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น๕้อยกว่
คน/ปีา
๓๕

4. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่เทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตาบลสาราญเว็บไซต์เทศบาลตาบลสาราญสื่อสังคม
(Social Media) เป็นต้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ - ๒๕๖4
7. งบประมาณดาเนินการ
1,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.4.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๑. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนาในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้า
รับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
2.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบล
สาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลตาบลสาราญ
๓๖

5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
5.2 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก เทศบาลตาบลสาราญ เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
5.3 จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา เช่น
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น
เช่น การสอนอาชีพ (ประชาชน) เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)
5.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
5.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ )
7. งบประมาณดาเนินการ
1
,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๑. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลสาราญจึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่กาหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็น
การพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้
สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
๓๗

2.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
2.๔ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสาราญ ในองค์กร
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาล
ตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารเทศบาลตาบล
สาราญที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
5.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2.5.2 กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลสาราญ”

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ขอ
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภา
ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ
วิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา
45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤ
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แล
ระยะเวลาที่กาหนด
เทศบาลตาบลสาราญจึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลตาบลสาราญกับปลัดเทศบาลตาบลสาราญและหัวหน้าสานักปลัด/
ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลสาราญ
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๓๘

2.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ของแต่ละปีงบประมาณ
2.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
เทศบาลตาบลสาราญได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลตาบลสาราญกับ
ปลัดเทศบาลตาบลสาราญ และปลัดเทศบาลตาบลสาราญกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทางานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด เป็น
ต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กาหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๓๙

5. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
4
3
2
1

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
2.5.3 กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลสาราญ
๑. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลสาราญให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลสาราญเนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบ
ที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ตาบลสาราญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว เทศบาล
ตาบล
สาราญยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว
แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลสาราญเพื่อความโปร่งใส และป้องกัน
การทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
๔๐

๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
๔. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตาบลสาราญ
๕. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลสาราญ
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
๗. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตาบลสาราญ
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.1 เทศบาลตาบลสาราญมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
๙.2 เทศบาลตาบลสาราญมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.4 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๑. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ

๔๑

ดังนั้น เทศบาลตาบลสาราญจึงได้
มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลสาราญจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน
LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ
ITA
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่มีสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลสาราญให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
สาราญจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
2.5.5 มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลสาราญว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตาบลสาราญจึงได้จัดทามาตรการการ
๔๒

ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลสาราญ
ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
ลูกจ้างของเทศบาลตาบลสาราญยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
๓. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานเทศบาลตาบลสาราญพนักงานครูเทศบาลตาบลสาราญ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตาบลสาราญ
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
๕. วิธีดาเนินการ
๕.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๕.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๕.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
๕.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่มีสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการ
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สานักปลัดเทศบาลตาบลสาราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
๔๓

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลสาราญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
๑. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาล
ตาบลสาราญจึงได้ให้มีสถานที่
สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลสาราญ
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตาบลสาราญโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ
และแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลสาราญ
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลสาราญจานวน 1 แห่ง
4. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
5.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
5.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่กาหนด
5.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
5.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๔๔

6. ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ 2561
7. งบประมาณดาเนินการ
๒0,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลสาราญ
3.1.2 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
๑. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่
จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลสาราญให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลสาราญ
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาล
ตาบลสาราญ มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความ
เข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทางาน
และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80

๕0 คน

๔๕

4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาล
ตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ
256๑-๒๕๖๔
7. งบประมาณดาเนินการ
๒0,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.1.3 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน
โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลสาราญจึงได้จัดทามาตรการ“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
” ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบล
สาราญได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
2.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
๔. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาล
ตาบลสาราญ
๔๖

๕. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน
แผนอัตรากาลัง แผนการจัดหาพัสดุ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 256
๑-๒๕๖๔
๗. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
3.1.4 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลสาราญ”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลสาราญจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม ( Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลตาบลสาราญได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
2.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
4. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลสาราญ
๔๗

5. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลสาราญ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลสาราญ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ
๒๕๖๑-๒๕๖๔
7. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.๑ มาตรการการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลสาราญ
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลสาราญเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลสาราญจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
๒. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๒.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลสาราญ
๒.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
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๓. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๔. วิธีดาเนินการ
๔.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๔.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๔.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
๔.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๕.1 สานักงานเทศบาลตาบลสาราญ
๕.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-๗๖๑-๐๓๐ ทางโทรสารหมายเลข 045-๗๖๑-๐๓๐ ต่อ ๒๐
๕.3 ทางเว็บไซต์ www.samran.go.th
๕.4 ทางไปรษณีย์
๕.๕ ทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค
๖. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สานักปลัดเทศบาล
๘. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๘.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลสาราญ
๘
.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๘.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

๔๙

3.2.๒ โครงการเทศบาลตาบลสาราญเคลื่อนที่
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลสาราญเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึง
ได้จัดทาโครงการเทศบาล ตาบลสาราญเคลื่อนที่ เพื่อสารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการ
ให้เทศบาลดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการ
ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิด
ในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
๒. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สานักงานเทศบาล
ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
๒.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๒.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
๓. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
๔. พื้นที่ดาเนินการ
กาหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนา
๔ ปี ในเขตเทศบาล
ตาบลสาราญโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง
๕. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่
ประชาชนทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และ
วิธีอื่นๆ
๕๐

7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ -๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตาบลสาราญอย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุก
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
3.2.๓ กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
๒. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
๒.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
๒.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
๓. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๕. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๕๑

งานกฎหมายและคดี สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
๙.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 3.๑ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลสาราญ
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่า
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนาผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25๔8 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลสาราญมีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๒. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๒.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลสาราญและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลสาราญ
๒.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตาบลสาราญ
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลสาราญ
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
๕. วิธีดาเนินการ
๕.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๕.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
๕.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
๕๒

๕.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลสาราญ(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25๔8 )
จานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตาบลสาราญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลสาราญปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
แล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลตาบลสาราญทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาบลสาราญ
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลสาราญสาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลสาราญมอบหมาย
๕.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๕.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
๕.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
๕.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตาบล
สาราญพร้อมตัวชี้วัด
๕.9 การติดตามและประเมินผล
๕.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
๕๓

3.3.๒ มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตาบลสาราญให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีพ.ศ.
่ดี 2546
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตาบลสาราญ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตาบลสาราญ
3. เป้าหมาย
ผู้แทน
หมู่บ้าน ผู้แทนสภาเทศบาลตาบลสาราญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการโครงการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
5.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตาบลสาราญตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
5.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตาบลสาราญ
หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้เทศบาลตาบลสาราญมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๕๔

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.

1 โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ประจาปีงบประมาณ

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลสาราญ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาล ตาบลสาราญ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
2.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
2.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
2.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน

ในสังกัดเทศบาลตาบลสาราญ

5. วิธีการดาเนินการ
5.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
5.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
๕๕

และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
5.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
9.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
9.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
9.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
4.1.2 โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาล
ตาบลสาราญ จึงได้มีการ
จัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลสาราญ
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตาบลสาราญทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามกาหนด
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๕๖

2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
4.1.3 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลสาราญพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลสาราญ
๕๗

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลสาราญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสาราญเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศบาลตาบลสาราญอาเภอเลิง
นกทาจังหวัดยโสธรบริหารส่วนตาบลและผู้บริหารทราบ
6. สถานที/่ ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลสาราญ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
๕๘

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
4.1.4 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตาบลสาราญ
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให้เทศบาลตาบลสาราญในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ
ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
2.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลภายใน
เวลาที่กาหนด
2.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลสาราญ

๕๙

5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลสาราญ(ระดับองค์กร)
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
5.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลสาราญนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
5.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลสาราญรายงานผลการดาเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตาบลสาราญ
5.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลสาราญประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
5.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
9.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
9.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.2.1 กิจกรรมการเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลสาราญเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 –
2561) เทศบาลตาบลสาราญจึงได้ดาเนินการส่งเสริมความร่วมมือกัน โดยการกาหนดให้มี คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือ
๖๐

กลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของเทศบาลตาบลสาราญเพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย เน้นการโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลสาราญ มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบรับพัสดุ ของเทศบาลตาบลสาราญเช่น ข้าราชการครู ร่วมตรวจรับพัสดุ โครงการ นมโรงเรียน
2.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตาบลสาราญให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างคุ้มค่า
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน ระหว่าง หน่วยงานอื่นที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลสาราญ กับ
เทศบาลตาบลสาราญ
3. เป้าหมาย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
6. วิธีดาเนินการ
6.1
จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลสาราญ ต่อ
หัวหน้าหน่วยงานนั้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
6.2
เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลสาราญ
10. ผลลัพธ์
การ
ตรวจรับพัสดุ ของเทศบาลตาบลสาราญมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลสาราญร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
4.2.2 กิจกรรมให้ภาคประชาชนร่วมตรวจการจ้าง
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลสาราญ
เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 –
2561) เทศบาลตาบลสาราญจึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้ภาค
ประชาชนร่วมตรวจการจ้าง จากตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติ
จริง ส่วนเทศบาลตาบลสาราญสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
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เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจ้าง ของเทศบาลตาบลสาราญ
2.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตาบลสาราญให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
2.3 ได้งานจ้างที่เป็นไปตามแบบรูปในสัญญา และได้งานที่มีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหน่
ของ
วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนหรือ
ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลตาบลสาราญให้ความสาคัญในการมี
ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใสประชาชน
โดย ไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่ตั้งของงานจ้างนั้น
5
.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชน ทุกครั้ง ที่มาร่วมตรวจการจ้าง เพื่อให้ ประชาชน
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการตรวจการจ้าง อย่างละเอียดและถูกต้อง
5.4 เมื่อประชาชน เห็นว่าผู้รับจ้างทาตามแบบรูปหรือไม่ทาตามแบบรูป ในสัญญา และ แจ้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้คณะกรรมการฯนาความเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณา
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลสาราญ
9. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลสาราญมีความโปร่งใส โดยมีประชาชนร่วมตรวจสอบ
ได้งานตรงตาม
แบบรูปในสัญญา และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
4.2.3 โครงการจัดประชุมประชาคม/ประชาพิจารณ์
1.หลักการและเหตุผล
ประชาคม เป็นกระบวนการ ที่ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ และขั้นตอนที่ชัดเจน ที่จัดขึ้นเพื่อให้
ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลาย ข้อสังเกต และ/หรือข้อสรุป ของประชาชนหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมี
ส่วนได้ส่วนเสีย ( Stakeholders) ว่ามีความรู้สึก หรือมีความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตความ
๖๒

เป็นอยู่ของเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร และ มีแนวทางที่จะแก้ปัญหา หรือผลักดันในประเด็นนั้นๆ
อย่างไร ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของการพัฒนานั้น
ส่วน
ประชาพิจารณ์ หมายถึง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบชีวิตของประชาชน
ทุกคน การทาประชาพิจารณ์ควรจัดให้ได้รับความคิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่เหล่า และทาในวงกว้างเพื่อให้
ไดัข้อสรุปที่สะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง ก่อนที่จะตัดสินใจดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีผล
ต่อประชาชนจานวนมาก
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนาแนวความคิดที่ได้มาประกอบการ
บริหารจัดการเทศบาลตาบลสาราญเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น จัดทาแผนพัฒนา สี่ปี เพื่อ
นามาประกอบการจัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี การรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดทา โครงการจัดประชุมประชาคม/ประชาพิจารณ์ขึ้น เพื่อ สร้างความรู้ความ
เข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสาคัญของการประชาคม การมีส่วน
ร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อเทศบาลตาบลสาราญจะได้รับทราบ
ปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มาใช้ในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม และหากเทศบาล
ตาบลสาราญมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก็จะจัดทา ประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบชีวิตของประชาชนทุกคน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการทาประชาคม
2.2 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.3 เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.4 เพื่อให้เทศบาลตาบลสาราญทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
2.5 เพื่อให้มีการนาเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชน เพื่อจักได้นาข้อมูลหรือ
ปัญหาไปกาหนดโครงการ/กิจกรรม
2.6 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
2.7 เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. เป้าหมาย
3.1 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลสาราญ
3.2 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นากลุ่ประชาชน ชมรมต่างๆ ฯลฯ
3.3 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. วิธีดาเนินการ
4
.1 จัดทาโครงการฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
4
.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาเวทีประชาคม
4
.3 กาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดทาเวทีประชาคม
4
.4 แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
4
.5 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม
4
.6 ดาเนินการตามโครงการฯ
4
.7 วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน
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4
.8 สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ เรียงลาดับปัญหา ความต้องการ
4
.7 จัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
4
.8 นาผลจากการ ประชุมประชาคม/ประชาพิจารณ์ มา จัดทาร่างแผนพัฒนา หรือ ประกอบการ
ตัดสินใจดาเนินโครงการ
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
8. งบประมาณ
30,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการทาประชาคมมากขึ้น
9.2 ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
9.3 ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วม
9.4 องค์การบริหารส่วนตาบลทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
9.5 องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับข้อมูลปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อจัก
ได้นาข้อมูล และปัญหาไปกาหนดโครงการ/กิจกรรม
9.6 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
9.7 การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 การสังเกต
10.2 การสอบถาม
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญ
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
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ดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย
คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต งาน กฎหมายและคดี สานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาลตาบลสาราญ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลสาราญ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกเทศบาลตาบลสาราญเข้า
รับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
๖๕

8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งาน
กฎหมายและคดี สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกเทศบาลตาบลสาราญได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกเทศบาลตาบลสาราญมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลตาบลสาราญได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตาบลสาราญจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่
เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมี
ความเจริญก้าวหน้า
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญ
ให้มีความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
2.2 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย
2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
๖๖

3. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในเทศบาลตาบลสาราญและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลตาบลสาราญและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
5.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลสาราญเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ
5.3 แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภาเทศบาลตาบลสาราญโดยผ่านนายกเทศบาลตาบลสาราญ
5.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญและ
รายงานเสนอนายกเทศบาลตาบลสาราญทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ

2561 – 2564 )

7. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
9. ผลลัพธ์
9.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
9.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
9.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
10. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสาราญได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

๖๗

4.3.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญ
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทา
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลสาราญ
เทศบาลตาบลสาราญเล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการทางาน
2.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
3. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินงาน
เทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินงาน
5.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน 3 ศูนย์
5.2 สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสาราญที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสาราญ เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด

เทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
๖๘

9. ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลตาบลสาราญเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ ทุจริต
4.4.1 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทา
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
2. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชัน
5.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
7. งบประมาณดาเนินการ
10
,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและ
สามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้
9.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน เป็นหน่วยเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันในระดับเทศบาล

๖๙

4.4.2 มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้เทศบาล
มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตาบลสาราญมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาล สาราญ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสาราญพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาล
ตาบลสาราญ
3. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลสาราญ
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลสาราญ
4. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตเทศบาลตาบลสาราญ
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๗๐

3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลสาราญใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (
MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลสาราญกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ
256๑ - ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลสาราญ
4.4.3 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
2.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลสาราญ
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสาราญ
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
5.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้าน
5.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
5.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
5.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
๗๑

5.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ
2561
7. งบประมาณดาเนินการ
2,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสาราญ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
9.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

๗๒

