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แผนปฏิบตั ิ การป้ องกันการทุจริต
( พ.ศ. 2563 – 2564 )

ของ
ของเทศบาลตาบลโชคชัย
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
จัดทาโดย
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งานนิติการ
สานักปลัดเทศบาล

คานา
การทุจริตเป็ นปญั หาใหม่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน
และฉุดรัง้ ความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ซึง่ ในปจั จุบนั ได้ทวีความรุนแรงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง
โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม
ระบบการเมืองการปกครองและการบริราชการเป็นอย่างมาก
การแก้ปญั หาการทุจริตจึงเป็ นสิง่ สาคัญทีห่ น่ วยงานในภาครัฐ
ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้มคี วามเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทีจ่ ะต้องประสานความร่วมมือทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน
โดยการปลูกฝงั ความซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบ มีวนิ ัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ทีถ่ ูกต้อง รวมทัง้ เข้าใจ
วิธดี าเนินชีวติ ทีส่ มควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มคี าสังที
่ ่ 69/ 2557
เรือ่ งมาตรการป้องกันและแก้ไขปญั หาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โดยทุกส่วนราชการและหน่ วยงานภาครัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปญั หาการทุจริตประพฤติมชิ อบโดยมุง่ เน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง
เพื่อสกัดกัน้ มิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนิตกิ าร สานักปลัดเทศบาล
จึงได้จดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารป้องการการทุจริตสีป่ ี (พ.ศ. 2563 – 2564 ) ของเทศบาลตาบลโชคชัย
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลโชคชัย ให้บรรลุเป้าหมายและเป็ นการถือปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่ คสช.เรือ่ ง มาตรการป้องกันและแก้ไขปญั หาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ซึง่ เป็นนโยบายชาติดว้ ย
งานนิตกิ าร สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลโชคชัย
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ส่วนที่ 1
******************************************************************
บทนา
การวิ เคราะห์ความเสี่ยงในการเกิ ดการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
การวิเคราะห์ความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชีค้ วามเสีย่ งของการทุจริตทีม่ อี ยูใ่ นองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจ
ริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานทีอ่ าจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต
เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไ
ม่
การทุจริ ตในระดับท้องถิ่ น
พบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิน่
ได้แก่การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ
ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึน้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ในทางปฏิบตั ทิ าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้ เช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริ ตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จาแนกเป็ น 7 ประเภท
ดังนี้
(1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซือ้ จัดจ้าง และการเงินการคลัง
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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(2) สภาพหรือปญั หาทีเ่ กิดจากตัวบุคคล
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
(4)
สภาพหรือลักษณะปญั หาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
(5) สภาพหรือลักษณะปญั หาทีเ่ กิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(6)
สภาพหรือลักษณะปญั หาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ
(7) สภาพหรือลักษณะปญั หาของการทุจริตทีเ่ กิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิน่
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริ ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถสรุปเป็ นประเ
ด็นได้ ดังนี้
(1) โอกาส
แม้ว่าในปจั จุบนั มีหน่ วยงานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า
ยังคงมีช่องว่างทีท่ าให้เกิดโอกาสของการทุจริต
ซึง่ โอกาสดังกล่าวเกิดขึน้ จากการบังคับใช้กฎหมายทีไ่ ม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รดั กุม
และอานาจหน้าทีโ่ ดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งทีท่ าให้เกิดการทุจริต
(2) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซือ้ – จัดจ้าง
เป็นเรือ่ งของการผูกขาด ดังนัน้ จึงมีความเกีย่ วข้องเป็ นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ในบางครัง้ พบบริษทั มีการให้สนิ บนแก่เจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้ตนเองได้รบั สิทธิในการดาเนินงานโครงการของภา
ครัฐ
(3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส
การทุจริตในปจั จุบนั มีรปู แบบทีซ่ บั ซ้อนขึน้ โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายทีท่ าให้การทุจริตกลายเป็ นค
วามชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดังนัน้ จึงเป็ นการยากทีจ่ ะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
(4) สิ่ งจูงใจ เป็นทีย่ อมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจทีม่ งุ่ เน้นเรือ่ งของวัตถุนิยม
สังคมทุนนิยม ทาให้คนในปจั จุบนั มุง่ เน้นทีก่ ารสร้างความร่ารวย
ด้วยเหตุน้จี งึ เป็ นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะทาพฤติกรรมการทุจริตเพิม่ ขึน้
(5) การขาดจริ ยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็ นคุณธรรมทีไ่ ด้รบั การเน้นเป็ นพิเศษถือว่าเป็ นเครือ่ งวัดความดีของคน แต่ในปจั จุบนั
พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตวั มากยิง่ ขึน้
มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นทีต่ งั ้ มากกว่าทีจ่ ะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปจั จุบนั บัญญัตใิ ห้รฐั จะต้องให้ความเป็ นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่
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น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญั หาในระดับพืน้ ทีส่ ่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะทาได้เท่าทีจ่ าเป็ นตามกรอบทีก่ ฎหมายกาหนด
และต้องเป็นไปเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ หรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน
กาหนดให้การบริหารราชการซึง่ รวมทัง้ ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชา
ชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริห
ารราชการแผ่นดินทีม่ อี งค์กรปกครองท้องถิน่
ซึง่ เป็ นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปญั หาในระดับท้องถิน่ ยังมีปญั หาหลายประการ
ทีส่ าคัญคือปญั หาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอง
และปญั หาการกากับดูแลโดยองค์กรทีม่ ี อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุทว่ี ่านี้
ได้มสี ่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิน่ อย่างแท้จริง
คณะผูบ้ ริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทีเ่ อื้อประโยชน์แ
ก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทาในลักษะทีเ่ ป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปญั หาทีพ่ บในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามสื่อสิง่ พิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นจานวนมาก
และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามมา
ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์
ความเชื่อมันให้
่ กบั หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
การตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ บุคคลทีม่ สี ่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทศิ ทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร
ซึง่ ประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกๆตาแหน่ง จะต้องมีจติ สานึกค่านิยม ทัศนคติทช่ี ่นื ชม
ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ
ในการบริหารหรือการปฏิบตั งิ าน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ยดึ หลัก
“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมันและไว้
่
วางใจ
ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างแน่นอน
เทศบาลตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ซึง่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนึ่งที่จะเป็ นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อข
ยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นได้เข้าร่วมการเป็ นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็
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ทาให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ยดึ หลักการบริหารงานและการปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชน์สุขของประ
ชาชนอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อให้เทศบาลตาบลโชคชัยใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของเทศบาลตาบลโชคชัย
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลตาบลโชคชัย
ปฏิบตั ริ าชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
และการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติม ิ
ชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
ให้มคี วามเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต
หรือการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบในการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลโชคชัย
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรูเ้ ท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทัวถึ
่ ง
6. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป้ าหมาย
1. ข้าราชการทัง้ ฝา่ ยการเมืองและฝา่ ยประจาของเทศบาลตาบลโชคชัย ตลอดจนประชาชน
มีจติ สานึกในเรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
ไม่ใช้ตาแหน่ งหน้าทีไ่ ปในทางทีม่ ชิ อบทุกฝ่าย
2. เทศบาลตาบลโชคชัยมีระบบการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถป้องกันปญั หาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤ
ติ มิชอบของราชการ และเจ้าที่
และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมชิ อบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
มิให้ขา้ ราชการอื่นใช้เป็ นเยีย่ งอย่าง
3. หน่ วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
4. เทศบาลตาบลโชคชัยสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5. เทศบาลตาบลโชคชัยพัฒนาบุคลากรผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6. สนับสนุ นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบตั หิ รือบริหารราชการขององค์ก
รปกครองส่วนท้องถิน่
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
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1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึงประชาชนในท้องถิน่ มีจติ สานึกรักท้องถิน่ ของตนเอง
อันจะนามาซึง่ การสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
จากการปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวติ ประจาวัน
2.
ประชาชนมีจติ สานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตาบลโชคชัย
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
4. เทศบาลตาบลโชคชัย ได้รบั การยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 2
******************************************
แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี
(พ.ศ.2563 – 2564)
มิติ

1.
การสร้างสังคม
ทีไ่ ม่ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

1.1
การสร้างจิตสานึกแล
ะความตระหนักแก่บุ
คลากรทัง้ ข้าราชการ
การเมืองฝา่ ยสภาท้อ
งถิน่
และฝา่ ยประจาของอ
งค์กรปกครองส่วนท้
องถิน่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

(1)
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แก่ ผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานขอ
งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(2)
มาตรการจัดทาคู่มอื การป้อง
กัน ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(3)
มาตรการปลูกฝงั องค์ความรู้
ให้มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับ
Conflict of Interest

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3,500

3,500

-

-

-

-

หมายเหตุ
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1.2
การสร้างจิตสานึกแล
ะความตระหนักแก่ป
ระชาชนทุกภาคส่วน
ท้องถิน่
1.3
การสร้างจิตสานึกแล
ะความตระหนักแก่เด็
กและเยาวชน

(1)
โครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่
บ้านน่าอยู่
(1)
โครงการสร้างภูมคิ มุ้ กันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลโชคชัย
(กิจกรรม“โตไปไม่โกง”)
(2)
โครงการสร้างภูมคิ มุ้ กันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลโชคชัย
(กิจกรรม
“เสริมการเรียนรูป้ รัชญาเศร
ษฐกิจพอเพียง)

มิ ติที่ 1

รวม

จานวน 6 โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.
การบริหารราช
การเพื่อป้องกัน
การทุจริต

2.1
แสดงเจตจานงทางก
ารเมืองในการต่อต้า
นการทุจริตของผูบ้ ริ
หาร
2.2
มาตรการสร้างความโ
ปร่งใสในการปฏิบตั ริ
าชการ

10,000

10,000

-

-

-

-

13,500

13,500

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

(1)
กิจกรรมประกาศเจตจานงต่
อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

-

-

(1)
มาตรการออกคาสังมอบหมา
่
ยของนายกเทศมนตรีตาบลโ
ชคชัย ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ

-

-

หมายเหตุ
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(2)
โครงการสารวจความพึงพอใ
จของผูใ้ ช้บริการ
(3) กิจกรรม
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่า
ยประจาปี
(4) กิจกรรม
การพัฒนาแผนกระบวนการ
จัดหาพัสดุ
2.3
มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อานาจห
น้าที่
ให้เป็ นไปตามหลักก
ารบริหารกิจการบ้าน
เมือง ทีด่ ี

(1)
โครงการลดขัน้ ตอนและระย
ะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
(2) มาตรการการ
มอบอานาจอนุมตั ิ อนุญาต
สังการ
่
เพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ า
ชการ

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2563

ปี 2564

(3)
มาตรการออกคาสังมอบหมา
่
ยอานาจ
ของนายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

10

มิ ติที่ 2

2.4
การเชิดชูเกียรติแก่ห
น่วยงาน/บุคคลในกา
รดาเนินกิจการการป
ระพฤติปฏิบตั ติ นให้เ
ป็ นทีป่ ระจักษ์

(1)
กิจกรรมการมอบประกาศเกี
ยรติคุณแก่คณะกรรมการชุม
ชน

2.5
มาตรการจัดการในก
รณีได้ทราบหรือรับแ
จ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

(1)
มาตรการจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบตั ริ าชการ

รวม

จานวน 12 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

(2)
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลทีป่ ระพฤติ
ปฏิบตั ติ นให้เป็ นทีป่ ระจักษ์

(2) มาตรการ
แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับเ
รื่องร้องเรียน
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มิติ

3.
การส่งเสริมบท
บาทและการมีส่
วนร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1
จัดให้มแี ละเผยแพร่ข้
อมูลข่าวสารในช่องท
างทีเ่ ป็ นการอานวยค
วามสะดวกแก่ประชา
ชนได้มสี ว่ นร่วมตรว
จสอบปฏิบตั ริ าชการ
ตามอานาจหน้าทีข่ อ
งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ได้ทุกขัน้ ตอน

(1) กิจกรรม
การออกระเบียบจัดตัง้ ศูนย์ข้
อมูลข่าวสารของเทศบาลตา
บลโชคชัย

3.2
การรับฟงั ความคิดเห็
น
การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุ
กข์ของประชาชน

(1)
การส่งเสริมและสนับสนุนกา
รจัดทาแผนชุมชน

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

5,000

5,000

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

40,000

40,000

-

-

(2)
โครงการสือ่ ประชาสัมพันธ์
(3)
โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวส
ารด้านการจัดซือ้ -จัดจ้าง

(2) มาตรการ
แก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ
ด้านการสาธารณะสุขและสิง่
แวดล้อม
(3) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผูอ้ ่นื ร้องเรียน/ร้องทุกข์รบั ทร
าบ

3.3
(1)
การส่งเสริมให้ประชา ประชุมประชาคมหมู่บา้ นแล
ชนมีสว่ นร่วมบริหาร ะประชาคมตาบลประจาปี
กิจการขององค์กรปก
(2) มาตรการ

หมายเหตุ
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ครองส่วนท้องถิน่

แต่งตัง้ คณะกรรมการสนับส
นุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศ
บาลตาบลโชคชัย

มิ ติที่ 3

รวม

(3) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการของ
เทศบาลตาบลโชคชัย
จานวน 9 โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.
การเสริมสร้างแ
ละปรับปรุงกลไ
กในการตรวจส
อบการปฏิบตั ริ
าชการขององค์
กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

4.1
มีการจัดวางระบบแล
ะรายงานการควบคุม
ภายในตามทีค่ ณะกร
รมการตรวจเงินแผ่น
ดินกาหนด

(1)
โครงการจัดทารายงานการค
วบคุมภายใน

4.2
การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีสว่ นร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
หรือการบริหารราชก
ารตามช่องทางทีส่ าม
ารถดาเนินการได้

(1)
กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้ มูลข่
าวสาร ด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ
และทรัพย์สนิ ให้ประชาชนท
ราบ

(2)
กิจกรรมติดตามประเมินผลก
ารควบคุมภายใน

(2)
กิจกรรมการรายงานผลการใ
ช้จ่ายเงินให้ประชนได้รบั ทรา
บ

-

-

95,000

95,000

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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4.3
(1) โครงการอบรม
การส่งเสริมบทบาทก ให้ความรูด้ า้ นระเบียบ
ารตรวจสอบของสภา กฎหมายท้องถิน่
ท้องถิน่
ผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาท้อง
ถิน่

2,000

2,000

-

-

(2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านขอ
งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลโ
ชคชัย

มิ ติที่ 4

4.4 เสริมพลัง
การมีสว่ นร่วม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้
านการทุจริต

(1)
กิจกรรมการติดป้ายประชาสั
มพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

2,000

2,000

(2) มาตรการ
เฝ้าระวังการคอร์รปั ชันโดยภ
าคประชาชน

-

-

รวม

จานวน 8 โครงการ

4,000

4,000

ส่วนที่ 3
******************************************
มิ ติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
1.1 การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่บคุ ลากรทัง้ ข้าราชการการเมืองฝ่ ายสภาท้อง
ถิ่ นและฝ่ ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
โครงการฝึ กอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม แก่ผบ้ ู ริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลตาบลโชคชัย
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึ กอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม แก่ผบ้ ู ริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาลตาบลโชคชัย
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยคณะผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน่
ทัง้ ยังมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบสาคัญในอันทีจ่ ะบาบัดทุกข์บารุงสุข
และสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่ประชาชนในท้องถิน่ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิน่
ดังนัน้ การทีป่ ระชาชนในแต่ละท้องถิน่ จะมีความเป็ นอยู่ทด่ี มี คี วามสุขหรือไม่
จึงขึน้ อยูก่ บั การประพฤติปฏิบตั ขิ องคณะผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกคน
หากคณะผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูม้ คี ุณธรรม
ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นกรอบจริยธรรม เป็ นผูม้ จี ติ สานึกทีจ่ ะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิง่
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรือ่ งความซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบทีเ่ อือ้ ต่อการทุจริต
ใช้วธิ กี ารบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด
ปฏิบตั ติ ามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
ส่งเสริมให้ผบู้ งั คับบัญชาปฏิบตั ติ นเป็นแบบย่าง
ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (ก.ถ.)
ได้กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขา้ ราชการ
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยทัวไปใช้
่
เป็นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อเป็นเครือ่ งกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตงั ้ มันในศี
่ ลธรรม ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อ มให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธั ยาศัยไมตรี
โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
4. พึงปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดผลสัมฤทธิ ์ของงานอย่างคุม้ ค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ซึง่ เทศบาลตาบลโชคชัย
ได้ยดึ ถือเป็นแนวทางสาหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบตั งิ าน
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ดังนัน้ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนาหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ในประจาวัน และประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม
เทศบาลตาบลโชคชัย
จึงได้จดั ทาโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคณะผูบ้ ริหาร
และพนักงานของเทศบาลตาบลโชคชัย ขึน้ มา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม ให้กบั คณะผูบ้ ริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลโชคชัย
ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ และการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้คณะผูบ้ ริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลโชคชัย เกิดการเรียนรูใ้ นการอยู่รว่ มกัน
มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันและกัน รวมทัง้ ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรูใ้ หม่ ๆ
3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยูแ่ ละสืบทอดต่อไป
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 คณะผูบ้ ริหาร
4.2 พนักงานเทศบาล
4.3 พนักงานครู
4.4 ลูกจ้างประจา
4.5 พนักงานจ้าง
4.6 พนักงานจ้างเหมาบริการ
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
สานักงานเทศบาลตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
6.1 วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ
6.2 ติดต่อประสานวิทยากร
6.3 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ
6.4 ติดตามรายงานผลการดาเนินโครงการ ฯ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
3,500 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
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10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. คณะผูบ้ ริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลโชคชัย ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ และการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. คณะผูบ้ ริหารและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโชคชัย เกิดการเรียนรูใ้ นการอยูร่ ว่ มกัน
มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันและกัน รวมทัง้ ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรูใ้ หม่ ๆ
1.1
การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่บคุ ลากรทัง้ ข้าราชการการเมืองฝ่ ายสภาท้องถิ่ นและฝ่ าย
ประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้ องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้อน”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้ องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็ นวาระแห่งชาติ
และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน
อันรวมถึงประเด็นเรือ่ งการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปร
ามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็ นธรรมยึดหลักการบริ
หารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เพื่อสร้างความเชื่อมันวางใจในระบบราชการเสริ
่
มสร้างระบบคุณธรรม
รวมทัง้ ปรับปรุงและจัดให้มกี ฎหมายทีค่ รอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยช
น์ทบั ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปจั จุบนั หน่ วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ.
จึงได้เผยแพร่องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of interest)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ได้จดั ทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และพัฒนาเครือ่ งมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน
อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ซึง่ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรือ่ งเกีย่ วกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ
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อันรวมถึงการให้ความรูต้ ามคู่มอื หรือประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่เจ้าหน้
าทีใ่ นหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้าง
ต้น
และเพื่อนาเครือ่ งมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิ
บัตใิ ห้เป็ นกลไกสาคัญทีจ่ ะป้องกันการทุจริต
โดยเฉพาะการกระทาทีเ่ อือ้ ต่อการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของเจ้าหน้าทีใ่ นภาครัฐ
เทศบาลตาบลโชคชัยจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มอื การป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อนขึน้
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปญั หาในเรือ่ งดัง
กล่าว รวมทัง้ เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผูส้ นใจได้ศกึ ษา
เพื่อเป็นพืน้ ฐานการปฏิบตั ติ นในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมทีใ่ สสะอาด
ลดระดับการทุจริตประพฤติมชิ อบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1
เพื่อผลิตคู่มอื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนของเทศบาลตาบลโชคชัยให้บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านนาไปเป็ นอ
งค์ความรูใ้ นการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชัน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรมีค่มู อื การปฏิบตั งิ านเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนของเทศบาลตาบลโชคชัย
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2.จัดทา (ร่าง) คู่มอื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
3.ตรวจสอบความถูกต้อง
4.จัดทาคู่มอื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
5.แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
1. ชื่อโครงการ : “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1
กาหนดเรือ่ งการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย
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ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีจติ สานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้
หากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฝา่ ฝื นให้ถอื เป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest”
ได้รบั การกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีทผ่ี ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในช่วงระยะเวลาทีป่ ระเทศไทยกาลังเผชิญกับปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชันของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง
หรือผูด้ ารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ
ซึง่ ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทัง้ ได้สร้างความเสียหายให้กบั ประชา
ชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ขา้ งต้น
จาเป็ นทีห่ น่ วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรูใ้ ห้บุคลากรมีความพร้อมทีจ่ ะเข้าใจสาเหตุและปจั จัยทีน่ า
สู่การคอร์รปั ชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ
ทีน่ าไปสู่การทุจริตคอร์รปั ชัน
โดยเฉพาะในเรือ่ งการปลูกฝงั องค์ความรูใ้ ห้มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
รวมทัง้ ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปญั หาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่
วนรวม หรือเกิดเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน ซึง่ เป็ นปญั หาเชิงโครงสร้างทีเ่ กี่ยวข้องกับหลายมิติ
ทัง้ มิตดิ า้ นสังคม
การเมืองและการบริหารทีส่ าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารทีด่ อ้ ยพัฒนา
ดังนัน้ เทศบาลตาบลโชคชัยจึงได้จดั ทามาตรการ “ปลูกฝงั องค์ความรูใ้ ห้มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับ
Conflict of Interest” ขึน้ เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบตั ริ าชการเป็ นสาคัญ
หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องรัฐขาดจิตสานึกในหน้าทีท่ จ่ี ะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของป
ระเทศชาติ มีการใช้อานาจทางราชการโดยมิชอบในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเอือ้ ประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม
พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ
และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลโชคชัย
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบตั ริ าชการเป็ นสาคัญ
อันจะนามาซึง่ การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร
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4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงั องค์ความรูใ้ ห้มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับ Conflict
of Interest

5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดาเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายการประชุม
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
งานนิตกิ าร สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงั องค์ความรูใ้ ห้มคี วามเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
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1.2 การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนท้องถิ่ น
โครงการกิ จกรรมชุมชนหมู่บ้านน่ าอยู่
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิ จกรรมชุมชนหมู่บ้านน่ าอยู่
2. หลักการและเหตุผล
ครอบครัวจัดเป็ นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ุดของสังคม
ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของสังคมไทยทีเ่ ป็ นจุดกาเนิดของความรักและความเชื่อมัน่
ผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนทีม่ คี ุณภาพสร้างสรรค์สงั คมให้น่าอยู่ จากหลาย ๆ
ครอบครัวรวมกันเป็ นชุมชนเป็นหมูบ่ า้ น หากทุก ๆ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ให้เอือ้ อานวยต่อการมีสุขภาพทีด่ มี คี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยทุก ๆ
ครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาสิง่ แวดล้อมของชุมชนทาให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจพัฒนาทาให้เกิ
ดชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยเหตุน้ี เทศบาลตาบลโชคชัย จึงได้จดั โครงการกิจกรรมชุมชนหมูบ่ า้ นน่ าอยู่ ขึน้
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการดูแลบ้านเรือนของตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นแนวทางการพัฒนา
แผนใหม่
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
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ประชาชนในเขตพืน้ ที่
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เขตพืน้ ทีข่ องเทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
6.1 ประชุมผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจัดทาโครงการรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อขออนุมตั โิ ครงการ
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ
พร้อมทัง้ ชีแ้ จงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
6.3 กาหนดการจัดโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
10,000 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ
2. ประชาชนมีจติ สานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
3. เกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชน

1.3 การสร้างจิ ตสานึ กและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
โครงการสร้างภูมิค้มุ กันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนตาบลโชคชัย
(กิ จกรรม “โตไปไม่โกง”)
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิค้มุ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลโชคชัย
(กิ จกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ในปจั จุบนั การทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นปญั หาทีท่ ารายสังคมอย่างรุนแรงและฝงั รากลึก
เป็ นปญั หาทีส่ ะท้อนวิกฤตการณ์ดา้ นคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม
ซึง่ การทีจ่ ะแก้ไขปญั หาได้อย่างยังยื
่ นนัน้ คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักษาความดีและรูส้ กึ ไม่ยอมรับพ
ฤติกรรมทุจริตคอร์รปั ชันและการโกงทุ
่
กรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล
มีอานาจหน้าทีใ่ นการพัฒนาตาบลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67
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ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าทีต่ อ้ งทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5)
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร
พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจ
และหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของตนเอง ดังนัน้ (9)
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา
และผูด้ อยโอกาสและพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6
ทีต่ อ้ งการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนทีส่ มบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปญั ญา ความรู้
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวติ
สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25
กาหนดให้รฐั ต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตัง้ แหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุก รูปแบบ นัน้
เทศบาลตาบลโชคชัย พิจารณาเห็นความสาคัญของปญั หาดังกล่าว
จึงได้จดั โครงการสร้างภูมคิ ุม้ กัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลโชคชัย (กิจกรรม
“โตไปไม่โกง”) ขึน้ เพื่อเป็นการสร้างภูมคิ ุม้ กันและค่านิยม ทีถ่ ูกต้องซึง่ จะเป็ นรากฐานทีส่ าคัญ
ทีท่ าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึน้ เป็นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพ
และเป็ นการป้องกันแก้ไขปญั หาทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ไ่ ด้ผลทีส่ ุดโดยการปลูกฝงั จิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรัก
ความถูกต้อง
มีความซื่อสัตย์สุจริต
การยึดมันในความสั
่
ตย์จริงรูจ้ กั แยกแยะถูกผิดปฏิบตั ติ ่อตนเองและผูอ้ ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจติ สาธารณะ
มีจติ สานึกเพื่อส่วนรวม
ตระหนักรูแ้ ละคานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระทาใดๆ
และพร้อมทีจ่ ะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝงั ให้เด็กและเยาวชนเป็ นคนดีมคี ุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมคิ ุม้ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รปั ชันและการโกงทุ
่
กรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจติ สาธารณะ
และพร้อมทีจ่ ะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้ าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลโชคชัย จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ และสามารถแยกแยะถูก ผิด ชัว่ ดี
สามารถนาความรูป้ ระสบการณ์ทไ่ี ด้รบั มาปรับใช้กบั ตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
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5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
5.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
7. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลโชคชัย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 เด็กและเยาวชนได้รบั การปลูกฝงั ให้เป็ นคนดีมคี ุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภมู คิ ุม้ กันทางสังคม
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รปั ชันและการโกงทุ
่
กรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจติ สาธารณะ และพร้อมทีจ่ ะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
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โครงการสร้างภูมิค้มุ กันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลโชคชัย
(กิ จกรรม “เสริ มการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง”)
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมคิ ุม้ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลโชคชัย
(กิจกรรม “เสริมการเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจั จุบนั เด็กและเยาวชนไทยได้รบั ผลกระทบจากหลายๆด้าน ทีท่ าให้เกิดปญั หาเช่น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา สนใจแต่วตั ถุนิยม ไม่รจู้ กั การประมาณตน
ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนัน้ จึงควรทาให้เด็กและเยาวชนรูจ้ กั ความพอเพียง ปลูกฝงั อบรม
บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชน มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรูจ้ กั การใช้ชวี ติ ได้อย่างสมบูรณ์
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ กั อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื
รูจ้ กั เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปนั มีจติ สานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม
ความเป็ นไทย ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
เทศบาลตาบลโชคชัย พิจารณาเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึง่ เป็ นอนาคตของชาติ
จึงได้จดั โครงการสร้างภูมคิ ุม้ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลโชคชัย
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึน้
เพื่อปลูกฝงั แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั เด็กและเยาวชน
เป็นการสร้างภูมคิ ุม้ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างสมดุล
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื
รูจ้ กั เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปนั มีจติ สานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537
และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล
มีอานาจหน้าทีใ่ นการพัฒนาตาบลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67
ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าทีต่ อ้ งทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5)
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร
พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล
มีอานาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของตนเอง
ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา
และผูด้ อ้ ยโอกาส และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่ อ้ งการพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนทีส่ มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปญั ญา ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดารงชีวติ
สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
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3. วัตถุประสงค์
3.1
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝงั ให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ประ
จาวันได้
3.2 เพื่อสร้างภูมคิ ุม้ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างสมดุล
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงต่างๆทีเ่ กิดขึน้
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ กั เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปนั
และรูจ้ กั อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

4. เป้ าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลโชคชัย จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รูจ้ กั การใช้ชวี ติ แบบพอเพียง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ กั เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่
แบ่งปนั และรูจ้ กั อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
5. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่ออนุมตั ิ
5.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
7. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –2564
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลโชคชัย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1
เด็กและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวันได้
10.2 เด็กและเยาวชนมีภมู คิ ุม้ กันทางสังคม
สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างสมดุลท่านกลางการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้
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10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ
รูจ้ กั เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปนั และรูจ้ กั อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข

มิ ติที่ 2. การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หาร
กิ จกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้ านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น”
1. ชื่อโครงการ :
กิ จกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริ ตของผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดั ทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ ปจั จุบนั ทีใ่ ช้อยูเ่ ป็ นฉบับที่ 3 เริม่ จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564
ซึง่ มุง่ สู่การเป็นประเทศทีม่ มี าตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิตใิ หม่ทป่ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบั ความร่วมมือจากฝา่ ยการเมือง
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน
ในการพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศกั ดิ ์ศรีและเกียรติภูมใิ นด้านค
วามโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสยั ทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รบั การประเมินดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึง่ การทีร่ ะดับคะแนนจะสูงขึน้ ได้นนั ้
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลทีส่ งู ขึน้
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เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั
ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าทีใ่ นทางทุจริต ประพฤติมชิ อบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6
ยุทธศาสตร์ดงั นี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรปู กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลัก
การกระจายอานาจการปกครอง
ทีม่ งุ่ เน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้ งถิน่ และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมปกครองในระบอบป
ระชาธิปไตย
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้อง
ถิน่
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เกิดความยังยื
่ นรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิน่ โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยยึดหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญั หาในระดับพืน้ ที่
ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะทาได้เท่าทีจ่ าเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด
และต้องเป็นไปเพื่อการคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่
ทัง้ นี้ ต้องยอมรับว่าปญั หาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นเรือ่ งทีม่ คี าครหา
ทีไ่ ด้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาเป็นเวลาช้านาน
ซึง่ หากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบกับมีปจั จัยนานัปการทีค่ อยยัวยวนใจ
่
บันทอนความมี
่
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิน่ ให้เหือดหายไป
ดังนัน้
จึงมีความจาเป็นทีผ่ บู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็ นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บริหารงานด้วยความโปร่งใส
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือหลักธรรมาภิบาลบังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วประเทศไทยต่
ั่
อไป
3. วัตถุประสงค์
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เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยการจั
ดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน
4.3 แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
6.1
ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
6.3 จัดตัง้ คณะทางาน
6.4 ประชุมคณะทางาน
6.5 จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศการใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ผลผลิ ต
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความโปร่งใส
สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิ บตั ิ ราชการ
มาตรการการออกคาสังมอบหมายของนายกเทศมนตรี
่
ตาบลโชคชัย ปลัดเทศบาล
และหัวหน้ าส่วนราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคาสังมอบหมายของนายกเทศมนตรี
่
ตาบลโชคชัย
ปลัดเทศบาล และหัวหน้ าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลโชคชัย
เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบหนึ่งทีม่ อี านาจหน้าทีใ่ นการจัดทาบริการส
าธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552
และหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
น พ.ศ. 2542 และหน้าทีต่ ามกฎหมายอื่นทีก่ าหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าทีต่ อ้ งทาอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผูม้ ารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ นัน้
มักจะประสบปญั หาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่
กับฝา่ ยบริหาร ไม่มกี ารกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าทีใ่ นการสังการ
่ อนุ มตั ิ อนุ ญาต
ไปยังหัวหน้าหน่ วยงานระดับสานัก กอง และฝา่ ยต่างๆ ซึง่ เป็ นอุปสรรคอย่างยิง่ ต่อการให้บริการ
ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า
ประชาชนไม่ได้รบั ความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมชิ อบในการปฏิบตั ริ าชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
ทีก่ าหนดให้การปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าทีข่ องเทศบาลตาบลโชคชัย
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
และมาตรา 37
ทีก่ าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ
ไม่มขี นั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านเกินความจาเป็น
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ประชาชนได้รบั การอานวยความสะดวกและได้รบั การตอบสนองความต้องการ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า
ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ลดขัน้ ตอนการให้บริการและไม่สร้างเงือ่ นไขขัน้ ตอนทีม่ คี วามยุง่ ยาก จึงจาเป็ นต้องมีมาตรการ
การมอบหมายอานาจหน้าทีข่ องเทศบาลตาบลโชคชัย ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขัน้ ตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารทุกระดับ
3.4
เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าทีใ่ นการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็ นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมชิ อบใน
ตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ
4. เป้ าหมาย
จัดทาคาสังมอบหมายงานของนายก
่
ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 ออกคาสังมอบหมายงานในการสั
่
ง่ อนุญาต อนุมตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ
ข้อบังคับและหนังสือ สังการ
่
6.2
จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผูร้ บั มอบอานาจให้ปฏิบตั ริ าชการแทนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4
ให้ผรู้ บั มอบหมายงานตามคาสังรายงานผลการปฏิ
่
บตั งิ านตามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั มอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
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9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
มีคาสังมอบหมายงานให้
่
ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องปฏิบตั ริ าชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีไ่ ด้รบั อยูใ่ นระดับดี
- ประชาชนได้รบั ความสะดวก
และลดการผูกขาดอานาจหน้าทีอ่ นั เป็นช่องทางแห่งการทุจริต

โครงการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
โครงการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
มีหน้าทีใ่ นการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ตามอานาจหน้าที่
และหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
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น พ.ศ. 2542 และหน้าทีอ่ ่นื ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องเทศบาล
และในการปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทางบประมาณการจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
จากภารกิจหน้าทีใ่ นการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ นัน้
เทศบาลตาบลโชคชัยในฐานะผูใ้ ห้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจทีใ่ ห้บริการไปนัน้
ประชาชนได้รบั ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผูร้ บั บริการหรือไม่
การทีจ่ ะทราบถึงความพึงพอใจจากผูร้ บั บริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
เพื่อให้เป็นไปตามวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ทีก่ าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ นี นั ้
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้
มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รบั การอานวยความสะดวก และได้รบั การตอบสนองความต้องการ
ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน
ผูม้ าขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตาบลโชคชัย ของตัวชีว้ ดั ที่ 1 มิตทิ ่ี 2
มิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิน่ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
อีกทัง้ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
จึงจาเป็ นต้องมีโครงการนี้ขน้ึ มา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผูใ้ ห้บริการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มคี ุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็ นการป้องกันปญั หาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมชิ อบในหน่ วยงาน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
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จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐทีม่ กี ารสอนในระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปภายในเขตจั
งหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโชคชัย จานวน
1 ครัง้ ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
พืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 ขออนุมตั ดิ าเนินการตามโครงการ
และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดหรือนอกเขตจัง หวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโชคชัยตามรูปแบบทีก่ าหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลฯ ทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผูท้ าการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทัวไป
่ งานบริหารทัวไป
่
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลโชคชัย
จานวน 2 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน
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กิ จกรรม “ควบคุมการเบิ กจ่ายเงิ นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ”
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี ”
2.หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การทาบัญชี
การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับก
ารปฏิบตั งิ านในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงมีกจิ กรรมควบคุมให้บุคลากรฝา่
ยบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ิ
ทาให้เกิดความคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี และดาเนินงานตามขัน้ ตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการที
่
เ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งสาคัญทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ
และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3.วัตถุประสงค์
3.1เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน ทีอ่ าจทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4.เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรฝา่ ยบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลโชคชัย
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
กองคลัง เทศบาลตาบลโชคชัย
6.วิ ธีดาเนิ นการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน
แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้
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7.ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8.งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รบั ผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลโชคชัย
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝา่ ยบัญชี กองคลัง มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน ทีอ่ าจทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

กิ จกรรม “การพัฒนาแผนและกระบานการจัดหาพัสดุ”
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบานการจัดหาพัสดุ”
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ซึง่ กาหนดให้มกี ารบริหารราชการอย่างมีประสิทธิและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
และเกิดประโยชน์สงู สุดกับประชาชนและการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพั
สดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิม่ เติมและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซือ้ จัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรายงานผูบ้ ริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปญั หาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กบั ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4.เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
4.1 หัวหน้าฝา่ ยและผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ
4.2 เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านพัสดุ
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5.พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
6.วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้ จัดจ้าง
6.2
จาแนกวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
6.4 สรุปปญั หาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
6.5 รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ขอ้ มูลให้ประชาชนได้รบั ทราบ
7.ระยะเวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8.งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพย์สนิ เทศบาลตาบลโชคชัย
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูลในการบริหารของหน่ วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบ้ ริหารมีขอ้ มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพ
10.3
ผูป้ ฏิบตั งิ านมีขอ้ มูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าเ
ป็นประโยชน์กบั ประชาชน
2.3
มาตรการการใช้ดลุ ยพิ นิจและใช้อานาจหน้ าที่ ให้เป็ นไปตามหลักการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี
โครงการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
ซึง่ เป็ นกฎหมายทีเ่ ป็ นทีม่ าของการปฏิรปู ระบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า
การบริหารราชการต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานทีไ่ ม่จาเป็ น การกระจายอานาจตัดสินใจ
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การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทัง้ ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว
จึงได้มกี ารประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546
โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทาหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการ
อานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รบั การบริการได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้การปฏิบตั ริ าชการมีมาตรฐาน
3. เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผูท้ ม่ี าติดต่อ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนทีม่ าติดต่อราชการกับเทศบาลตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
6.1 เสนอขออนุมตั โิ ครงการ
6.2 จัดให้มกี ารประชุมคณะทางาน
6.3 จัดทาประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รบั การบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมีทศั นคติทด่ี ใี นด้านการให้บริการ
3. การปฏิบตั ริ าชการมีมาตรฐาน
มาตรการ การมอบอานาจอนุมตั ิ อนุญาต สังการ
่
เพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมตั ิ อนุญาต สังการ
่
เพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
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การมอบหมายอานาจหน้าทีใ่ ห้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ
ภายในองค์กรนัน้
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว
ซึง่ การพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบทีจ่ ะมอบหมายให้ผใู้ ต้บงั คับบัญ
ชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการทีจ่ ะดาเนินการเรือ่ งนัน้ เป็นอย่างดี
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ราชการ
ดังนัน้
การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ทก่ี ารบริหารราชก
ารต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การกระจายอานาจการตัดสินใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งมีผรู้ บั ผิดชอบต่อผลของงานซึง่ เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลโชคชัย
ภายใต้กรอบอานาจหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สู
งสุดแก่ราชการ
4. เป้ าหมาย
คณะผูบ้ ริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมตั ิ อนุญาต สังการ
่ แต่งตัง้ มอบหมาย คณะผูบ้ ริหาร
ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ าชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสังแต่
่ งตัง้
6.3 สาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ แจ้งคณะผูบ้ ริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ
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10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบตั งิ านเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว
ตลอดจนการอานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรการ การออกคาสังมอบหมายอ
่
านาจของนายกเทศมนตรีตาบลโชคชัย ปลัดเทศบาล
และหัวหน้ าส่วนราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การออกคาสังมอบหมายอ
่
านาจของนายกเทศมนตรีตาบลโชคชัย
ปลัดเทศบาล และหัวหน้ าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับอานาจหน้าทีข่ องนายกเทศมนตรีฯ ไว้หลายเรือ่ งหลายประการ
รวมทัง้ มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับทีบ่ ญ
ั ญัตอิ านาจหน้าทีข่ องนายกเทศมนตรีฯ เอาไว้
การทีน่ ายกเทศมนตรีฯ จะดาเนินการในเรือ่ งต่างๆ เพียงผูเ้ ดียว
ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมชิ อบในขัน้ ตอนต่างๆ เกิดขึน้ ได้ ดังนัน้
เพื่อเป็ นการแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เทศบาลตาบลโชคชัย
จึงได้กาหนดมาตรการให้มกี ารมอบอานาจของนายก ให้รองนายก ปลัดเทศบาล
ได้ปฏิบตั ริ าชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝา่ ยบริหารเป็ นไปโดยรอบคอบ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
3.2 เพื่อให้เป็ นการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรือ่ ง
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
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6.1 รวบรวมภารกิจทีอ่ ยูใ่ นอานาจของนายกเทศมนตรีตาบลโชคชัย
เสนอนายกเทศมนตรีตาบลโชคชัยเพื่อพิจารณา
6.2 ออกคาสังมอบหมายหน้
่
าทีข่ องนายก ให้รองนายก ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ริ าชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

2.4 การเชิ ดชูเกียรติ แก่หน่ วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิ นกิ จการการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนให้ เป็ นที่ประจักษ์
กิ จกรรมการมอบประกาศเกียรติ คณ
ุ แก่คณะกรรมการชุมชน
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการมอบประกาศเกียรติ คณ
ุ แก่คณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลโชคชัย เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีพน้ื ทีร่ บั ผิดชอบจานวน 2
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 18 ชุมชน มีประชากรทัง้ สิน้ คน
จานวน ครัวเรือน
ในการบริหารงานของเทศบาลมุง่ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแ
ก้ไขปญั หาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากทีส่ ุด
ปจั จุบนั เทศบาลตาบลโชคชัย ได้จดั ตัง้ ชุมชนไว้แล้ว จานวน 18 ชุมชน
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช 2557 มาตรา 2
ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
และพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย
การปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ แี ละคานวณถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9)
กาหนดให้เทศบาลมีหน้าทีอ่ ่นื ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นหน้าทีข่ องเทศบาลและพระราชบัญญัตกิ าหนด
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)
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กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าทีส่ ่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน่
ประกอบกับการมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1153 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530
มีวตั ถุประสงค์จะให้มคี ณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ
ทาหน้าทีใ่ นการประสานงานกันเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ
รวมตลอดทัง้ การดูแลทุกข์สุขของพีน่ ้องประชาชนในชุมชนระเบียบเทศบาลตาบลโชคชัย
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2560
ลงวันที่ เดือน พฤศจิกายน 2560
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนทีม่ าจากการเลือกตัง้ จากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทศิ เวลา
แรงกาย แรงใจ ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่ วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติทม่ี คี วามซื่อสัตย์ สุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติทใ่ี ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิน่
ดังนัน้
เทศบาลจึงได้จดั ให้มกี จิ กรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนทีอ่ ุทศิ เวลา
แรงกายแรงใจ ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนทีอ่ ุทศิ เวลา แรงกายแรงใจ
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดารงตาแหน่ง
3.2
เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นประโยชน์แก่สงั คมให้มขี วัญและกาลั
งใจ
4. เป้ าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนทีอ่ ุทศิ เวลา แรงกายแรงใจ
ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่ ง จานวน 19 ชุมชน

5. พื้นที่ดาเนิ นการ
ห้องประชุมเทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่ง
6.2 จัดทาประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธมี อบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
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8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วดั /ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- คณะกรรมการชุมชนทีอ่ ุทศิ เวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ บครบวาระ 4 ปี
ได้รบั การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
10.2 ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผูไ้ ด้รบั การเชิดชูเกียรติมคี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบทีด่ ี ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิน่

ยกย่องเชิ ดชูเกียรติ หน่ วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนให้เป็ นที่ประจักษ์
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1.ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิ ดชูเกียรติ หน่ วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนให้ เป็ นที่ประจักษ์
2.หลักการและเหตุผล
สังคมในปจั จุบนั อยู่ดว้ ยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน
เพื่อความอยูร่ อดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทาให้การมีคุณธรรม
จริยธรรมของผูค้ นเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญั หามากมายในปจั จุบนั
ไม่ว่าจะเป็ นเรือ่ งการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปญั หาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมที ย่ี ่นื ในสังคม สร้างแบบอย่างทีด่ แี ก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตาบลโชคชัย
จึงจัดให้มกี ารยกย่อง เชิดชูเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผกู้ ระทาความดี
เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านัน้ ให้รว่ มกันสร้างสรรค์สงั คมทีม่ คี ุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็ นรูปธรรม
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยูเ่ ย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลทีม่ คี วามซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลทีใ่ ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลทีด่ ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ
ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุน้ ให้ทุกภาคส่วนได้มแี บบอย่างทีด่ อี นั เป็น กุศโลบาย
หนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สงั คมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิง่ ขึน้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ จี านวนไม่น้อย
กว่า 10 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
พืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีดาเนิ นการ
จัดให้มกี ารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ทีป่ ระพฤติปฎิบตั ติ นให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตาบลโชคชัย
เว็บไซต์เทศบาลตาบลโชคชัย สื่อสังคม(Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลทีไ่ ด้การยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.5 มาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริ ต
มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิ บตั ิ ราชการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการป
ระเมินทีค่ านึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ภายในหน่วยงานของภาค
รัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจั จัยทางวัฒนธรรมขององค์กร
หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิง่ ของต่าง ๆ ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการทุจริต ดังนัน้
วิธกี ารบริหารจัดการภายในองค์กรทีน่ าไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็ นสิง่ ทีย่ อมรับได้ของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีภ่ ายในองค์กร
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
ของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีถ่ งึ แม้จะเป็ นสิง่ ทีย่ ากต่อการดาเนินงานก็ตาม
แต่เป็นสิง่ สาคัญทีห่ น่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรทีม่ คี ุณธรรมและความโปร่
งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็ นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนัน้ เทศบาลตาบลโชคชัย จึงจัดทามาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
ทีก่ าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธกี ารดาเนินงานภายในองค์กรทีจ่ ะนาไปสู่ก ารยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในก
ารดาเนินงานให้สงู ขึน้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบตั ิ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ คี วามโปร่งใส
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ข้อตกลง
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5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้ ริหาร
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ ริหาร
6.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
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มาตรการ “แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิ ดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ ผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลโชคชัย
มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามาร
ถเสนอเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึง่ สามารถยืน่ คาร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนัน้ เพื่อให้การดาเนินการรับเรือ่ งร้องเรียนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้แต่งตัง้ คณะทางานรับผิดชอบการรับเรือ่ งร้องเรียนประจาเทศบาลตาบลโชคชัย
รวมถึงจัดทาคู่มอื ดาเนินการเรือ่ งร้องเรียนของเทศบาลตาบลโชคชัยขึน้
เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้งเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบได้ถอื ปฏิบตั ใิ ห้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อจัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ
3.2
เพื่อจัดให้มมี าตรการจัดการในกรณีได้รบั ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
มีการมอบหมายแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 กาหนดผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มอื ดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลโชคชัย
6.3
จัดประชุมให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเรือ่ งร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านและดาเนินก
ารแก้ไขปญั หาเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รบั จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็ นธรรม
6.4
เผยแพร่กระบวนการและขัน้ ตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียนของเทศบาลตาบลโชคชัย
ให้ผรู้ บั บริการ ผูม้ สี ่วนได้เสีย คู่สญ
ั ญา ประชาชนทัวไป
่
หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขัน้ ตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ

9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียนดาเนินการจัดการเรือ่ งร้องเรียนของเทศบาล
ตาบลโชคชัย
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มิ ติที่ 3. การส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1
จัดให้ มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบปฏิ บตั ิ ราชการตามอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ทุกขัน้ ตอน
กิ จกรรม การออกระเบียบจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลโชคชัย
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการออกระเบียบจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึง่ บัญญัตไิ ว้ว่าภายใต้บงั คับมาตรา 14 และมาตรา 15
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหาราชการทีด่ ี พ.ศ. 2546 เรือ่ งหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบเทศบาลตาบลโชคชัย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตาบลโชคชัย เรือ่ ง
ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลตาบลโชคชั
ยขึน้
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า
ตลอดจนเผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารทีล่ งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้ าหมาย
1. จัดเตรียมสถานทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบเทศบาลตาบลโชคชัย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 ชุด
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3. ประกาศเทศบาลตาบลโชคชัย
เรือ่ งค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลตาบลโ
ชคชัย จานวน 1 ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีการดาเนิ นงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมือ่ อนุ มตั แิ ล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรือ่ งค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร
เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตูเ้ อกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. หน่ วยงานที่ รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตาบลโชคชัย ณ
สานักงานเทศบาลตาบลโชคชัย
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารทีค่ รบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารทางราชการ
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โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล
ในภาวะสังคมปจั จุบนั ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ
ก้าวหน้าไปมากเครือ่ งมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทีท่ นั สมัย และมีประสิทธิภาพสูง
การนาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
และรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนัน้ เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งปูพน้ื ฐาน สร้างความน่ าเชื่อถือ
และน่าสนใจให้กบั กิจกรรม/โครงการของเทศบาลฯ
ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกีย่ วโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆได้ชดั เจนถูกต้อง
ฉะนัน้ การสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรูใ้ นภารกิจของเทศ
บาลฯ จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นนั ้ ๆ
การใช้ส่อื เทคนิคและวิธกี ารเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขัน้ ตอนทีต่ ่างกันเป็ นสิง่ สาคัญ
ทัง้ นี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึง่ จะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท
หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุตธิ รรม
3. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ เทศบาลฯ
ให้ประชาชนได้รบั ทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อ Social network
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรูแ้ ละเข้าใจในภารกิจการปฏิบตั งิ านของ เทศบาลตาบล
โชคชัย อย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลฯ
4. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็ นทีท่ ราบกันอย่างแพร่หลาย
4. เป้ าหมาย
1. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลโชคชัย และคู่มอื การให้บริการประชาชน
2. ป้ายประชาสัมพันธ์
3. เสียงตามสาย
4. จัดทา Presentation นาเสนอผลงานของเทศบาลตาบลโชคชัย
5. อื่น ๆ
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
1. เสนออนุมตั โิ ครงการ
2. ดาเนินการประชุม
3. มอบหมายงาน
4. ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ
5. ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564

8. งบประมาณดาเนิ นการ
5,000 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโชคชัยเป็นตัวชีว้ ดั
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โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
1. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
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เนื่องจากเทศบาลตาบลโชคชัย มีฐานะเป็นนิตบิ ุคคล
มีอานาจหน้าทีใ่ นการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง
ทัง้ ในเรือ่ งการจัดหารายได้และการใช้จา่ ยเงินและการบริหารงานต่างๆ
ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ตอ้ งเป็นไปตามอานาจหน้าทีแ่ ละกฎหมายทีก่ าหนดไว้
ดังนัน้ การทีเ่ ทศบาลตาบลโชคชัย
จะบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 23
ทีก่ าหนดให้การจัดซือ้ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเทีย่ งธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ทจ่ี ะใช้ ราคา
และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ ะได้รบั ประกอบกัน
ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตาบลโชคชัย เป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนในท้องถิน่
จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ – จัดจ้าง
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ – จัดจ้างของเทศบาลตาบลโชคชัย
ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ –
จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตาบลโชคชัย
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่ วยงาน
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
เผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซือ้ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตาบลโชคชัย
ทีด่ าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซือ้ – จัดจ้าง
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- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซือ้ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซือ้ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่ นการตรวจรับงาน
6.2
นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลโชคชัย ได้แก่
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็ นต้น
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิ ต
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของโครงการทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้างทัง้ หมด
- การจัดหาพัสดุเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขัน้ ตอน
- สามารถลดปญั หาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างได้
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3.2 การรับฟังความคิ ดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
การส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิน่ เป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึง่ ถือว่าเป็ นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน
สร้างแผนชุมชนขึน้ มาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนทีว่ ่า
“แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง”
การสร้างภูมคิ ุม้ กัน ป้องกันเงือ่ นไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชนเปลีย่ นแนวคิดวัฒนธรรมดัง้ เดิม
และวิง่ ตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รบั การเรียนรู้
รูจ้ กั ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง
ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปญั หาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็ นพลังสาคัญในการแก้ไขปญั หาทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชน
ในปจั จุบนั และป้องกันปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี
โอกาสและข้อจากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปญั หาของชุมชนได้อย่า
งเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกาหนดกิจกรรมทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชนได้คดิ เป็ นและกล้าที่
จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้ าหมาย
19 ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลโชคชัย
5. วิ ธีดาเนิ นการ

59

5.1 ประชุมผูบ้ ริหาร กานันผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในพืน้ ที่
โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บา้ น
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมูบ่ า้ นตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ 2563 – 2562
7. งบประมาณดาเนิ นการ
40,000 บาท
8. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโชคชัย
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน
ทัง้ ทุนบุคคลและทุนสังคมทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รบั ผลประโยชน์
ร่วมกันอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติทด่ี ี
เอือ้ อาทรต่อกันได้ รวมทัง้ ปลูกฝงั ทัศนคติ
ค่านิยมทีด่ ใี ห้กบั ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ของตนเองได้
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มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อนราคาญ ด้านการสาธารณะสุขและสิ่ งแวดล้อม
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อนราคาญ ด้านการสาธารณะสุขและสิง่ แวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
กองสาธารณะสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลตาบลโชคชัย เป็นส่วนงานทีม่ อี านาจหน้าทีโ่ ดยตรงใน
การดูแลด้านการสาธารณะสุขและสิง่ แวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณะสุข พ.ศ.
2535 ซึง่ มุน่ เน้นการบริการให้ประชาชนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ เี อือ้ ต่อการดารงชีวติ ได้อย่างปกติสุข
ดังนัน้
เมือ่ มีกรณีการแจ้งเรือ่ งราวหรือร้องทุกข์อนั มีลกั ษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพแวดล้อมทีม่ เี หตุเดือดร้อนราคา
ญ เช่น กลิน่ เหม็น เสียงดัง
กองสาธารณะสุขและสิง่ แวดล้อมจึงมีหน้าทีเ่ ร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญนัน้ เพื่อ
แก้ไขปญั หาให้ประชาชนโดยเร็ว
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปญั หาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปญั หาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ เี สมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้ าหมาย
รับแจ้งเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์เกีย่ วกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพืน้ ที่
เทศบาลตาบลโชคชัย
5. วิ ธีดาเนิ นการ
5.1 จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบดาเนินการเกีย่ วกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
(เจ้าหน้าทีภ่ ายในกองสาธารณะสุขและสิง่ แวดล้อม)
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรือ่ งผ่านศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลโชคชัย
5.4 ดาเนินการออกตรวจพืน้ ทีเ่ รือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
และนาเรือ่ งเสนอต่อคณะผูบ้ ริหารพิจารณาสังการเจ้
่
าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
เพื่อแก้ไขปญั หาตามความจาเป็ นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบตั งิ านให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ 15 วัน นับแต่วนั รับแจ้ง
6. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1.) ไปรษณีย์ 2.) โทรศัพท์ 3.) โทรสาร 4.) เว็บไซต์
5.) เฟสบุ๊ค
7. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองสาธารณะสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลตาบลโชคชัย
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
9.1 มีสถิตจิ านวนเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็ นประจาทุกเดือน
ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยูร่ ว่ มกัน
แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
โชคชัย
9.2
สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรือ่ งทีป่ ระชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 ออกตรวจพืน้ ทีแ่ ละแจ้งผลการดาเนินการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 15 วัน
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กิ จกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งให้ ผ้รู ้องเรียน/ร้องทุกข์รบั ทราบ
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งให้ ผร้ ู ้องเรียน/ร้องทุกข์รบั ทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีใ่ นการรับเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์
เป็นสิง่ สาคัญเพราะการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการทุกครัง้ จะต้องมีการตรวจสอบ กลันกรองการใช้
่
อานาจ
โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รบั ทราบข้อเท็จจริง ขอกฎหมายทีถ่ ูกต้อง
และต้องเป็ นธรรมกับทุกฝ่าย
เมือ่ ดาเนินการตามขัน้ ตอนการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผูร้ อ้ งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดลดปญั หาทุจริต
3.2
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบตั ิ
3.3
เพื่อให้ผรู้ อ้ งเรียนได้รบั ทราบขัน้ ตอนของการดาเนินการเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่
วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้ าหมายการดาเนิ นการ
ผูร้ อ้ งเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผูร้ อ้ งเรียนโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ 2563-2564
8. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลโชคชัย
9. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็ นธรรมกับทุกฝา่ ย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั งิ านด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 การส่งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่วมบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นกฎหมายทีค่ ่อนข้างใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน
ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รบั ทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาช
นต่อการกระจายอานาจ เทศบาลตาบลโชคชัย
จึงได้จดั ทาโครงการประชุมประชาคมหมู่บา้ นและประชาคมตาบลประจาปีขน้ึ
เพื่อให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิน่ ตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส
และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั ประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ เพื่อรับฟงั ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิน่
และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้ าหมาย
ผูน้ าองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น สารวัตรกานัน
ผูน้ าชุมชนแพทย์ประจาตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโชคชัย กลุ่มอาชีพต่างๆ
ตลอดจนประชาชนทัวไป
่
5. วิ ธีดาเนิ นการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตัง้ คณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการ
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ทีก่ าหนด
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6. ระยะเวลาการดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ 2563 – 2564
7. งบประมาณ
50,000 บาท
8. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
9. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม
ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติทด่ี รี ะหว่างประชาชนและหน่วยก
ารบริหารราชการส่วนท้องถิน่

มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัย
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9
กาหนดให้มอี งค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในรูปแบบของค
ณะกรรมการ
ดังนัน้ เพื่อให้เทศบาลตาบลโชคชัยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบเทศบาล มีองค์กร
ในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2548
เทศบาลตาบลโชคชัยโดยกองวิชาการและแผนงาน
จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัยขึน้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มสี ่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัยและแผนพัฒนาสีป่ ีเทศบาลตาบ
ลโชคชัยให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาทีป่ ระชาคมเทศบาลฯ
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัยกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
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คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัย จานวน 10 คน
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัย
บางตาแหน่ งในปจั จุบนั จะครบวาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี ตามทีร่ ะเบียบฯ กาหนด ในวันที่ 12 เมษายน
2560
เทศบาลจึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบลโชคชัยแทน
คณะกรรมการฯ ทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่ง ภายใน
11 เมษายน 2562 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒ นา
ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ทีก่ าหนด
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝา่ ยแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลโชคชัยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัยเพื่อเป็
นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัยและร่างแผนพัฒนาสี่
ปีเทศบาลตาบลโชคชัยเพื่อให้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัยความต้องการของประชา
คมและชุมชนในเขตเทศบาลตาบลโชคชัยด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต
และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
กิ จกรรมการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการของเทศบาลตาบลโชคชัย
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้อง
ดาเนินการแระเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ซึง่ เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบตั ริ าชการของเทศบาล ว่าสัมฤทธิ ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาล
เพื่อนาผลทีไ่ ด้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุตกิ ารดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป
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ดังนัน้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลโชคชัยมีการขับเคลื่อนอย่างเป็ นรูปธรร
ม
ซึง่ จะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบตั ริ าชการ ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีจ่ ะกาหนดเป้าหมาย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการ
3.2
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบล
โชคชัยและเป็ นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลโชคชัย
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่ เทศบาลตาบลโชคชัย
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
คณะทางานและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมตั โิ ครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4
จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ของเทศบาลตาบลโชคชัย (ตามหนังสือสังการ
่ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558)
จานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผูแ้ ทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผูแ้ ทนสมาชิกสภาเทศบาล
2 คน
(3) ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผูช้ ่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝา่ ยบริหารทัวไป
่
เป็นผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
(1) ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลโชคชัย ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารบริหารบ้านเมืองทีด่ ี
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(2) ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลโชคชัยปีละ 2
ครัง้ เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลตาบลโชคชัยทราบ
เพื่อนาผลทีไ่ ด้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุตกิ ารดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาบลโชคชัย
(3)
จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลโชคชัยสาหรับ
ผลการปฏิบตั ริ าชการประจาปี
(4) ดาเนินการเรือ่ งอื่นๆ ตามทีเ่ ทศบาลตาบลโชคชัยมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการประเมินผลปฏิบตั ริ าชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการในเป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8
จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตาบลโชคชัยพ
ร้อมตัวชีว้ ดั
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ
แล้วรายงานให้ผบู้ ริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ผลการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลดีขน้ึ เมื่อเปรียบเทียบกับปีทผ่ี ่านมา
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มิ ติที่ 4.
การเสริ มสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่ น
4.1
มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นกาหนด
โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544
กาหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทีไ่ ด้กาหนดไว้รายงานต่อผูก้ ากับดูแลและคณะกร
รมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิน้ ปีงบประมาณ
ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบตั ถิ ูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลโชคชัยทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลโชคชัย
2.
เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตาบลโชคชัยทราบตามแบบทีร่ ะเ
บียบฯ กาหนด
3.
เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น
ดิน ตามกาหนด
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ส่วนราชการทุกหน่ วยงานของเทศบาลตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีดาเนิ นการ
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1. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผูบ้ ริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
ดาเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ
ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผูบ้ ริหาร
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผกู้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสีย่ งต่อการปฏิบตั งิ าน
3. เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
กิ จกรรมติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกทีส่ าคัญและเป็ นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจ
ะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสีย่ งของหน่วยงานให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ซง่ึ จะทา
ให้ปฏิบตั งิ านและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตทีผ่ ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้มกี ารควบคุมภายในตามทีก่ ระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรือ่ งๆ ไป ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของกฎหมาย
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสังการ
่ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่
จะเน้นไปทีก่ ารควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทท่ี างราช
การกาหนดไว้ ซึง่ ไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายใน ทีด่ ี
ควรเป็นระบบการควบคุมทีค่ รอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยง
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านนัน้ ๆ ว่ามีการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด
การทีร่ ะบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน
อาจเป็ นช่องทางรัวไหลท
่
าให้เกิดความเสียหายในหน่ วยงานและการดาเนินงานไม่สมั ฤทธิ ์ผล ทัง้ นี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าทีแ่ ละมอบหมายงานในหน่ วยงานไม่เหมาะสม
การมอบหมายการปฏิบตั งิ านทัง้ กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริห
ารความเสีย่ งการควบคุมภายในของหน่วยงานทีก่ าหนดขึน้
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยูเ่ สมอ
เทศบาลตาบลโชคชัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุม
ภายใน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตา
มประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลโชคชัย ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
โดยลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีซ่ ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น
ลดความเสีย่ งหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ทีอ่ าจมีขน้ึ
3.2 เพื่อให้มขี อ้ มูลและรายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
สร้างความมันใจแก่
่
ผบู้ ริหารในการตัดสินใจเกีย่ วกับการบริหารและการปฏิบตั งิ าน
และบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎหมาย เงือ่ นไขสัญญา ข้อตกลง
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้ าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลโชคชัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
อีกทัง้ ยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสีย่ งของหน่วยงานให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ซึง่ จะทาให้การปฏิบตั งิ านและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิ ธีดาเนิ นการ
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5.1
แต่งตัง้ คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ว
ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2
ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบตั ติ ามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ
ให้นายกเทศมนตรีตาบลโชคชัยทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7. หน่ วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลโชคชัย
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ทว่ี างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุม้ ค่า
3. มีขอ้ มูลและรายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้
สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบตั ใิ นหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับทีว่ างไว้
5. เป็นเครือ่ งมือช่วยผูบ้ ริหารในการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านดีอย่างดียงิ่
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ทีเ่ สร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
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4
.
2
การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ หรือการบริ หารราชการตามช่ องทา
ง
ที่สามารถดาเนิ นการได้
กิ จกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิ น การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิ น การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจั จุบนั
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิน่ ในด้าน
ต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิน่ ต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส
ต้องให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในการปฏิบตั งิ านให้ประชาชนได้รบั รู้
เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบตั งิ านของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติ
ดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมชิ อบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจส
อบการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐให้มคี วามเข้มแข็งเพื่อให้มรี ะบบ
และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีดาเนิ นการ
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เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับงบประมาณ รายการบัญชีรบั จ่ายเงินประจาปี และการจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการชาระภาษีทอ้ งถิน่
และการรับเรือ่ งร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลโชคชัย
และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารทีส่ าคัญของทางราชการ
ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลฯ ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
มีความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน
กิ จกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิ นให้ประชาชนได้รบั ทราบ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รบั ทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบตั งิ านด้านการคลังเป็นการทางานทีต่ อ้ งอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสังการ
่
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวธิ กี ารทางานต้องอยูใ่ นกรอบ และต้องมีระบบการบริการทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผูร้ บั บริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากทีส่ ุดถูกต้องทัง้ ระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มขี อ้ ผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบตั เิ สริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รปั ชันมี
่ การทางานมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใ
ส สามารถตรวจสอบได้
รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังทีเ่ ปิดเผยข้
อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบตั งิ านถูกต้องตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
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3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้
จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางานขององค์กรให้มคี วามโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ
สานักงานเทศบาลตาบลโชคชัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี
และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กาหนด
เพื่อนาเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่
และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ ทีห่ รือผูร้ บั บริการ

4.3 การส่งเสริ มบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่ น
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่ น ผูบ้ ริ หารและสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่ น ผู้บริ หาร
และสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
2. หลักการและเหตุผล
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีบทบาทความสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูข้ องสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะรับภ
ารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรือ่ งทีส่ าคัญอย่างยิง่
ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิง่ สาคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตาบลโชคชัย ได้ดาเนินการ
เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิน่ และพนักงานเทศบาลมีความรูแ้ ละทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิน่
มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับท้องถิน่ ด้วย
เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรูไ้ ปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพแ
ละมีประสิทธิผล
ดังนัน้ เทศบาลตาบลโชคชัย จึงได้มกี ารจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานอยูเ่ สมอ เพื่อเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและสามารถนามาพัฒนาองค์กร
พัฒนาท้องถิน่ ให้ทอ้ งถิน่ มีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1
เพื่อสร้างการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์การทางานให้กบั สมาชิกสภาท้องถิน่ ให้มคี วามเข้าใจในการทางานตา
มบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้เพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิน่ ได้อย่างถูกต้อง
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย และหน่วยงานทีจ่ ดั ฝึกอบรม
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
6.1
ฝา่ ยบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทัง้ ภายในสานักงานเทศบาลตาบลโชคชัยและหน่วย
งานภายนอก
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิน่ เข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
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6.2 เมือ่ พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิน่ เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม
หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานทีร่ บั ผิดชอบ
6.3
แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูผ้ ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกเทศมนตรีตาบลโชคชัย
6.4 ฝา่ ยบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิน่
และรายงานเสนอนายกเทศมนตรีตาบลโชคชัยทราบ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
2,000 บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิน่ มีความรูค้ วามเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้รบั การเรียนรูแ้ ละประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาท้องถิน่ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วดั
จานวนผูบ้ ริหาร/สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้รบั ความรูใ้ นการฝึกอบรม
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กิ จกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลโชคชัย
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เกีย่ วข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลายฝา่ ยโดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรท้องถิน่ อันได้แก่
ฝา่ ยบริหารและฝา่ ยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ าจากการเลือกตัง้
ฝา่ ยข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
บุคลากรเหล่านี้มบี ทบาทและต้องทาหน้าทีข่ องตนอย่างเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มกี ระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบ
อบประชาธิปไตย ให้มกี ารกระจายอานาจการตัดสินใจ
และแก้ไขปญั หาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝา่ ยสภากับฝา่ ยบริหาร
และทีส่ าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปญั หา
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเทศบาลตาบลโชคชัย
เทศบาลตาบลโชคชัย เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิน่
เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ าน
จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาท้องถิน่ ในเรือ่ งต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิน่ มีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดความสม
ดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโชคชัย มีบทบาทในการปฏิบตั งิ าน
และการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็ นการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้ าหมาย
ผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนิ นงาน
เทศบาลตาบลโชคชัย ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิ ธีดาเนิ นงาน
6.1 แต่งตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโชคชัยเป็ นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบตั งิ านในเรือ่ งต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโชคชัยทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เข้าร่วมปฏิบตั หิ น้าทีน่ าข้อมูลแจ้งในทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตาบลโชคชัย
เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านในส่วนทีป่ ระชาชนได้รบั ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลตาบลโชคชัย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เกิดทัศนคติทด่ี ี
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4.4 เสริ มพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริ ต
กิ จกรรมการติ ดป้ ายประชาสัมพันธ์กรณี พบเห็นการทุจริ ต
1. ชื่อโครงการ : กิ จกรรมการติ ดป้ ายประชาสัมพันธ์กรณี พบเห็นการทุจริ ต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญั หาการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ในหน่ วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก
จาเป็ นทีท่ ุก ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปญั หา
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็ นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต
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ในรูปแบบการกระตุน้ ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชันและมีส่วนร่วมในก
ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญั หาการทุจริต
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
ประชาชนในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
พืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีดาเนิ นการ
6.1 ขออนุ มตั จิ ดั ทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผูบ้ ริหารพิจารณาสังการ
่
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
2,000.- บาท
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตลดน้อยลง
10.2 นาเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

มาตรการเฝ้ าระวังการคอร์รปั ชันโดยภาคประชาชน
่
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รปั ชันโดยภาคประชาชน
่
2. หลักการและเหตุผล
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คอร์รปั ชัน่ หมายถึง
การใช้ตาแหน่งหน้าทีส่ าธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีหน้าทีร่ กั ษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
หากใช้ตาแหน่งหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง
้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
ก็ถอื ว่ามีการกระทาคอร์รปั ชันการป
่
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ นี้
เพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั ่
นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุ นภาคประชาชนมีส่วนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รปั ชันขององค์
่
กรปกครองส่วนท้องถิน่
4. เป้ าหมาย/ผลผลิ ต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลโชคชัย
5. พื้นที่ดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลโชคชัย
6. วิ ธีการดาเนิ นการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการคอร์รปั ชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทนชุมชนเป็ นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รปั ชันขององค์กรส่วนท้องถิน่
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ฝา่ ยอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโชคชัย
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งการคอร์รปั ชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รปั ชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทนชุมชนเป็ นหน่ วยเฝ้าระวังการคอร์รปั ชันในระดับเทศบาล
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