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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
( พ.ศ. 2563 – 2564 )

ของ
ของเทศบาลตำบลโชคชัย
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
จัดทำโดย
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
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คำนำ
การทุจริตเป็นปัญหาใหม่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน
และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง

โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริราชการเป็นอย่างมาก
การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อม
ๆ กัน

โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ

ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจ

วิธีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 69/ 2557
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2563 – 2564 ) ของเทศบาลตำบลโชคชัย
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลโชคชัย ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติ
ตามคำสั่ง คสช.เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายชาติด้วย
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลโชคชัย
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ส่วนที่ 1
******************************************************************
บทนำ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต
เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ
ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
(1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
(4)
สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
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(5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(6)
สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่
วนต่าง ๆ
(7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
(1) โอกาส
แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า
ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม
และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต
(2) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง
เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ
(3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส
การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความช
อบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
(4) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น
(5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า
คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น
มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด
และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
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นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น
ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ
ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มี อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุ
ที่ว่านี้
ได้มีส่วนทำให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษะ
ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์
ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
การตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้
องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกๆ ตำแหน่ง จะต้องมีจิตสำนึกค่านิยม
ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ
ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”
แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผล
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทำให้ทุกองค์ก
รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1. เพื่อให้เทศบาลตำบลโชคชัยใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโชคชัย
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2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลตำบลโชคชัย
ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใ
นภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโชคชัย
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
6. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. ข้าราชการทัง้ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำของเทศบาลตำบลโชคชัย ตลอดจนประชาชน
มีจติ สำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
2. เทศบาลตำบลโชคชัยมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
4. เทศบาลตำบลโชคชัยสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
5. เทศบาลตำบลโชคชัยพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกค
รองส่วนท้องถิ่น
ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง
อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตำบลโชคชัย
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3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. เทศบาลตำบลโชคชัย ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ
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1.

1.1

(1)

3,500

3,500

-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

-

-

13,500

13,500

การสร้างสังคมที่ การสร้างจิตสำนึกและ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
ไม่ทนต่อการทุจ ความตระหนักแก่บุคล จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร
ริต

ากรทั้งข้าราชการการเ สมาชิกสภาและพนักงานของอ
มืองฝ่ายสภาท้องถิ่น งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และฝ่ายประจำขององ
ค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

(2)
มาตรการจัดทำคูม่ ือการป้องกั
น ผลประโยชน์ทับซ้อน
(3)
มาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้
มีความเข้าใจเกีย่ วกับ
Conflict of Interest

1.2
การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประ
ชาชนทุกภาคส่วนท้อง
ถิ่น
1.3
การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน

(1)
โครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้
านน่าอยู่
(1)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสัง
คมให้เด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลโชคชัย
(กิจกรรม“โตไปไม่โกง”)
(2)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสัง
คมให้เด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลโชคชัย
(กิจกรรม
“เสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษ
ฐกิจพอเพียง)

มิติที่ 1

รวม

จำนวน 6 โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2563

ปี 2564

หมายเหตุ
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2.

2.1

(1)

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การบริหารราชก แสดงเจตจำนงทางกา กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อ
ารเพื่อป้องกันกา รเมืองในการต่อต้านก ต้านการทุจริตของผู้บริหารอง
รทุจริต

ารทุจริตของผู้บริหาร

ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2
(1)
มาตรการสร้างความโ มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ปร่งใสในการปฏิบตั ิรา ของนายกเทศมนตรีตำบลโชค
ชการ
ชัย ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
(2)
โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
(3) กิจกรรม
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
(4) กิจกรรม
การพัฒนาแผนกระบวนการจั
ดหาพัสดุ
2.3
มาตรการการใช้ดลุ ยพิ
นิจและใช้อำนาจหน้า
ที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือ
ง ที่ดี

(1)
โครงการลดขั้นตอนและระยะเ
วลาการปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการการ
มอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตั ิราช
การ
(3)
มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
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อำนาจ ของนายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.4

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

(1)

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

การเชิดชูเกียรติแก่หน่ กิจกรรมการมอบประกาศเกีย
วยงาน/บุคคลในการด รติคณ
ุ แก่คณะกรรมการชุมชน
ำเนินกิจการการประพ
(2)
ฤติปฏิบัตติ นให้เป็นที่
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติห
ประจักษ์
น่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิ
บัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.5
มาตรการจัดการในกร
ณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

(1)
มาตรการจัดทำข้อตกลงการป
ฏิบัติราชการ
(2) มาตรการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่
องร้องเรียน

มิติที่ 2

รวม

จำนวน 12 โครงการ

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.

3.1
การส่งเสริมบทบ จัดให้มีและเผยแพร่ข้
าทและการมีส่ว อมูลข่าวสารในช่องทา
งที่เป็นการอำนวยควา
นร่วมของภาคป
มสะดวกแก่ประชาชน
ระชาชน
ได้มสี ่วนร่วมตรวจสอ
บปฏิบัติราชการตามอ
ำนาจหน้าที่ขององค์ก
รปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

(1) กิจกรรม

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000

5,000

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อ
มูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโ
ชคชัย
(2)
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
(3)
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสา
รด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง

3.2
การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเ
รื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

(1)
การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน
(2) มาตรการ
แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแ
วดล้อม
(3) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้อื่
นร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

หมายเหตุ
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3.3

(1)

การส่งเสริมให้ประชา

ประชุมประชาคมหมูบ่ ้านและ

40,000

40,000

-

-

-

-

ชนมีส่วนร่วมบริหารกิ ประชาคมตำบลประจำปี
จการขององค์กรปกคร
(2) มาตรการ
องส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุ
นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบา
ลตำบลโชคชัย
(3) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการของ
เทศบาลตำบลโชคชัย
มิติที่ 3

รวม

จำนวน 9 โครงการ

95,000

95,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

4.1
การเสริมสร้างแ มีการจัดวางระบบและ
ละปรับปรุงกลไ รายงานการควบคุมภา
ยในตามที่คณะกรรมก
กในการตรวจสอ
ารตรวจเงินแผ่นดินกำ
บการปฏิบตั ิราช
หนด
การขององค์กร
ปกครองส่วนท้อ

(1)
โครงการจัดทำรายงานการคว
บคุมภายใน
(2)
กิจกรรมติดตามประเมินผลกา
รควบคุมภายใน

งถิ่น
4.2
การสนับสนุนให้ภาคป
ระชาชนมีส่วนร่วมตร
วจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตา
มช่องทางที่สามารถดำ
เนินการได้

(1)
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่า
วสาร ด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ
และทรัพย์สินให้ประชาชนทรา
บ
(2)
กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชนได้รับทราบ

หมายเหตุ
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4.3
(1) โครงการอบรม
การส่งเสริมบทบาทกา ให้ความรู้ด้านระเบียบ
รตรวจสอบของสภาท้ กฎหมายท้องถิ่น
องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่
น

2,000

2,000

-

-

2,000

2,000

-

-

4,000

4,000

(2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชค
ชัย
4.4 เสริมพลัง

(1)

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัม

ของชุมชน

พันธ์กรณี พบเห็นการทุจริต

(Community)
และบูรณาการ

(2) มาตรการ
เฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภา

ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้า คประชาชน
นการทุจริต
มิติที่ 4

รวม

จำนวน 8 โครงการ
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ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่า
ยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลตำบลโชคชัย
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น
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การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่
จึงขึ้นอยู่กบั การประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม
เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต
ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด
ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง
ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี
โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ซึ่งเทศบาลตำบลโชคชัย ได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
เทศบาลตำบลโชคชัย จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร
และพนักงานของเทศบาลตำบลโชคชัย ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลโชคชัย
ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม
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2. เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลโชคชัย เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 คณะผู้บริหาร
4.2 พนักงานเทศบาล
4.3 พนักงานครู
4.4 ลูกจ้างประจำ
4.5 พนักงานจ้าง
4.6 พนักงานจ้างเหมาบริการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ
6.2 ติดต่อประสานวิทยากร
6.3 ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ
6.4 ติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
3,500 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลโชคชัย ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม
2. คณะผู้บริหารและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโชคชัย เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
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1.1
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน
อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามกา
รทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิ
จการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ.
จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน
อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ
อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย

18

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เ
ป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ
เทศบาลตำบลโชคชัยจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว
รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา
เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด
ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1
เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโชคชัยให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ควา
มรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโชคชัย
5.พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย
6.วิธีดำเนินการ
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2.จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.ตรวจสอบความถูกต้อง
4.จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5.แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
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งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
1. ชื่อโครงการ : “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1
กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest”
ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด
ำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดย
ส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้น
จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นำสู่การ
คอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผ
ลประโยชน์ส่วนรวม
รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรว
ม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา
ดังนั้น เทศบาลตำบลโชคชัยจึงได้จัดทำมาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวม
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ
หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเท

20

ศชาติ มีการใช้อำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค
พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ
และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลโชคชัย
3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวม
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ
อันจะนำมาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย
6.วิธีดำเนินการ
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดำเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายการประชุม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนท้องถิ่น
โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่
2. หลักการและเหตุผล
ครอบครัวจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม
ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยที่เป็นจุดกำเนิดของความรักและความเชื่อมั่น
ผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ จากหลาย ๆ
ครอบครัวรวมกันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้าน หากทุก ๆ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ให้เอื้ออำนวยต่อการมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทุก ๆ
ครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจพัฒนาทำให้เกิดชุมช
นเข้มแข็ง
ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตำบลโชคชัย จึงได้จัดโครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ ขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการดูแลบ้านเรือนของตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นแนวทางการพัฒนา
แผนใหม่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่
5. พื้นที่ดำเนินการ
เขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลโชคชัย
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
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6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ
พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
6.3 กำหนดการจัดโครงการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
3. เกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชน

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลโชคชัย
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลโชคชัย
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำรายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก
เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม
ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักษาความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรร
มทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจ
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และหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น (9)
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ดอยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 6
ทีต่ ้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา ความรู้
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25
กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
เทศบาลตำบลโชคชัย พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลโชคชัย (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม
ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง
มีความซื่อสัตย์สุจริต
การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ
มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระทำใดๆ
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ และสามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี
สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดำเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
6. พืน้ ที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย
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7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
8. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย
(กิจกรรม “เสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย
(กิจกรรม “เสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้าน ที่ทำให้เกิดปัญหาเช่น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน
ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม
บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชน มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น
รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เทศบาลตำบลโชคชัย พิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น
เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น
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รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6)
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล
มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันไ
ด้
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตำบลโชคชัย จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
5.1 จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดำเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดำเนินการ
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เทศบาลตำบลโชคชัย
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
8. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1
เด็กและเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่านกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ
รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564
ซึ่งมุง่ สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโป
ร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี
พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
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เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกร
ะจายอำนาจการปกครอง
ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชา
ธิปไตย
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด
และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา
ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน
ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป
ดังนั้น
จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอ
ย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโย
ชน์สุขแก่ประชาชน
และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยต่อไป
3. วัตถุประสงค์
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เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำแ
ผนป้องกันการทุจริตในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทำงาน
6.4 ประชุมคณะทำงาน
6.5 จัดทำแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตำบลโชคชัย
เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธาร
ณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ นั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่า
ยบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต
ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ
ทำให้การบริการเกิด

ความล่าช้า

ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโชคชัย ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37
ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก
จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโชคชัย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4
เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแห
น่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2
จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลโชคชัย มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น
เทศบาลตำบลโชคชัยในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์
หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน
ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลโชคชัย ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัยตามรูปแบบที่กำหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลฯ ทราบ
6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลโชคชัย
จำนวน 2 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
2.หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การทำบัญชี
การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิ
บัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ
และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3.วัตถุประสงค์
3.1เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
5.พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
6.วิธีดำเนินการ
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จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน
แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7.ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8.งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบานการจัดหาพัสดุ”
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบานการจัดหาพัสดุ”
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี
2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5.พื้นที่ดำเนินการ
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เทศบาลตำบลโชคชัย
6.วิธีดำเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2
จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7.ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8.งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลโชคชัย
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3
ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็นปร
ะโยชน์กับประชาชน
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายอำนาจตัดสินใจ
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
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และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว
จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวย
ความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน
3. เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ที่มาติดต่อ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลโชคชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงาน
6.3 จัดทำประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ
3. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน
มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
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2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว
ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น
การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ
การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลโชคชัย
ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแ
ก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง
6.3 สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว
ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ การออกคำสั่งมอบหมายอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
1. ชือ่ โครงการ : มาตรการ การออกคำสั่งมอบหมายอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีฯ ไว้หลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีฯ เอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีฯ
จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว

ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ

เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลตำบลโชคชัย
จึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายก ให้รองนายก ปลัดเทศบาล
ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
เสนอนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัยเพื่อพิจารณา
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6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลโชคชัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 18 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น คน
จำนวน ครัวเรือน
ในการบริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปั
ญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ปัจจุบันเทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จำนวน 18 ชุมชน
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2
ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนวณถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9)
กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนแ
ละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)
กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบกับการมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1153 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530
มีวัตถุประสงค์จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ
ทำหน้าที่ในการประสานงานกันเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ
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รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในชุมชนระเบียบเทศบาลตำบลโชคชัย
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2560
ลงวันที่ เดือน พฤศจิกายน 2560
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
3.2
เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมให้มีขวัญและกำลังใจ
4. เป้าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ
ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 19 ชุมชน
5. พื้นที่ดำเนินการ
ห้องประชุมเทศบาลตำบลโชคชัย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
6.2 จัดทำประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จบครบวาระ 4 ปี ได้รับการ
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ยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
10.2 ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น

ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
1.ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทำให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยื่นในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี
เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
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มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า
10 คน/ปี
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่เทศบาลตำบลโชคชัย
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ที่ประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตำบลโชคชัย
เว็บไซต์เทศบาลตำบลโชคชัย สื่อสังคม(Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้การยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการประเมิน
ที่คำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร
หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
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ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม
แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในก
ารดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตำบลโชคชัย จึงจัดทำมาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเ
นินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร
6.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลโชคชัย
มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียน

ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบาลตำบลโชคชัย
รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลโชคชัยขึ้น
เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2
เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิ
บัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลโชคชัย
6.3
จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไ
ขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลโชคชัย
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตำบลโชคชัย
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มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจส
อบปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโชคชัย
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
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อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบเทศบาลตำบลโชคชัย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง
2. ระเบียบเทศบาลตำบลโชคชัย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 ชุด
3. ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัย
จำนวน 1 ฉบับ
4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีการดำเนินงานโครงการ
6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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6.4 จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลโชคชัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ
ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่าง
ๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ
และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลฯ
ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆได้ชัดเจนถูกต้อง
ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาลฯ
จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ
การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ เทศบาลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล
โชคชัย อย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลฯ
4. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
4. เป้าหมาย
1. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโชคชัย และคู่มือการให้บริการประชาชน
2. ป้ายประชาสัมพันธ์
3. เสียงตามสาย
4. จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานของเทศบาลตำบลโชคชัย
5. อื่น ๆ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดำเนินการ
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินการประชุม
3. มอบหมายงาน
4. ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ
5. ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
5,000 บาท
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโชคชัยเป็นตัวชี้วัด

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
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เนื่องจากเทศบาลตำบลโชคชัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ
ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น
การทีเ่ ทศบาลตำบลโชคชัย

จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23
ทีก่ ำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา
และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลโชคชัย เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลตำบลโชคชัย
ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –
จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลโชคชัย
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลโชคชัย
ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
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- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลโชคชัย
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน
สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า
“แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”
การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม
และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้
รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง
ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี
โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมา
ะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
19 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน
5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2563 – 2562
7. งบประมาณดำเนินการ
40,000 บาท
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโชคชัย
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน
ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกั
นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้
รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
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มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโชคชัย เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535
ซึ่งมุ่นเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น
เมือ่ มีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น
กลิ่นเหม็น เสียงดัง
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลโชคชัย
5. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม)
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลโชคชัย
5.4 ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1.) ไปรษณีย์ 2.) โทรศัพท์ 3.) โทรสาร 4.) เว็บไซต์
5.) เฟสบุ๊ค
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโชคชัย
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน
ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน
แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโชคชั
ย
9.2
สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ
โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมือ่ ดำเนินการตามขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3
เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตร
วจสอบการดำเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดำเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องเรียนโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2563-2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
9. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน
ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อก
ารกระจายอำนาจ เทศบาลตำบลโชคชัย
จึงได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปีขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประช
าชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส
และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมา
อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น สารวัตรกำนัน
ผู้นำชุมชนแพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย กลุ่มอาชีพต่างๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการ
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5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2563 – 2564
7. งบประมาณ
50,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม
ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริ
หารราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัย
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9
กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรร
มการ
ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลโชคชัยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กร
ในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลโชคชัยโดยกองวิชาการและแผนงาน
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัยขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัยและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลโชคชัยให้ส
อดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัยกำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัย จำนวน 10 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย
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6. วิธีการดำเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัย
บางตำแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ในวันที่ 12 เมษายน 2560
เทศบาลจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแ
ผนพัฒนาตำบลโชคชัยแทน
คณะกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ภายใน 11 เมษายน
2562 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้ อ 7
(2) และข้อ 9 ที่กำหนด
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลโชคชัยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเป็นองค์ก
รในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัยและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบ
ลโชคชัยเพื่อให้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัยความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเท
ศบาลตำบลโชคชัยด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโชคชัย
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินก
ารแระเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ
ของเทศบาลต่อไป
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโชคชัยมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะกำหนดเป้าหมาย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโชคชั
ยและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลโชคชัย
3.3 เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโชคชัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโชคชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
6.4
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเท
ศบาลตำบลโชคชัย (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558)
จำนวน
7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสำนักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโชคชัย ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโชคชัยปีละ 2
ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลตำบลโชคชัยทราบ
เพือ่ นำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ
ของเทศบาลตำบลโชคชัย
(3)
จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโชคชัยสำหรับผลกา
รปฏิบัติราชการประจำปี
(4) ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลโชคชัยมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน
6.7 การดำเนินโครงการในเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
6.8
จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตำบลโชคชัยพร้อมตัว
ชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ
แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดำเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

63

มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
กำหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้รายงานต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลโชคชัยทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลโชคชัย
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2.
เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัยทราบตามแบบที่ระเบียบฯ
กำหนด
3.
เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามกำหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลโชคชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย
6. วิธีดำเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
ดำเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใ
นภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิ
บัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ
ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่
จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำ
หนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายใน ที่ดี
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น
ๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารคว
ามเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลตำบลโชคชัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเ
มินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโชคชัย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น
ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโชคชัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดำเนินการ
5.1
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2
ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและต
ามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัยทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สำนัก ของเทศบาลตำบลโชคชัย
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดำเนินการได้
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ
การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส
ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้
เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริ
ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ
และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
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6. วิธีดำเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น
และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโชคชัย
และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ
ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลฯ ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหม
าย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่
นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้
จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีการดำเนินการ
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจแ
ละการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง
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ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการ
เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย
เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีป
ระสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตำบลโชคชัย จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1
เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทำงานตามบทบ
าทและอำนาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดำเนินการ
6.1
ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัยและหน่วยงานภา
ยนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม
หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
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6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
และรายงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัยทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
2,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้รับความรู้ในการฝึกอบรม
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่
ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบปร
ะชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร
และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในก
ารบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการทำงาน
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3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
5. พื้นที่ดำเนินงาน
เทศบาลตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดำเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัยเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัยที่ได้รับการแต่งตั้ง
เข้าร่วมปฏิบตั ิหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เกิดทัศนคติที่ดี
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต
ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้อง
กันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตำบลโชคชัย
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

75

6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
2,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง
10.2 นำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
คอร์รัปชั่น หมายถึง
การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎ
หมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง
ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศ
รัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย
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5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโชคชัย
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโชคชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับเทศบาล

