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คำนำ
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำ
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมื องการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและ
มีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจ
ระแม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองแจระแมขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลเมืองแจระแม ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตาม
คำสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายชาติด้วย
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเกิ ดการทุ จ ริต ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
ต้องการบ่ งชี้ความเสี่ ย งของการทุจ ริ ตที่มี อยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุ จริตที่ อาจเกิด ขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวั ตถุประสงค์
สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อลั กษณะปั ญ หาของการทุ จริตที่ เกิ ดจากการขาดความรู้ ค วามเข้ าใจและขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อลั กษณะปั ญ หาของการทุ จริ ตที่ เกิ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้ เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ งใส การทุ จ ริต ในปั จ จุ บั น มี รูป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนิ นงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็ นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้ อยลง และมี ความเห็ น แก่ตัว มากยิ่ งขึ้น มองแต่ป ระโยชน์ ส่ วนตนเป็น ที่ตั้งมากกว่าที่ จะยึด ผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัว อย่ างของสาเหตุและปั จ จัย ที่น ำไปสู่ การทุจริตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่ งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างยิ่ง ส่งผลให้ภ าพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ป ระเมิน การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้ เห็ นว่าประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็น ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6 ก ารจั ด ตั้ งอ งค์ ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้
ซึ่งนั บได้ ว่าเป็ น ปั ญ หาที่ ฝั งรากลึ กในสั งคมไทยมาตั้งแต่ อดีต หรือกล่ าวได้ ว่าเป็น ส่ ว นหนึ่ งของค่านิ ยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ ปั จจั ย ทางด้านการทำงานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุ กภาคส่ วนไว้
ด้ วยกั น จึ งส่ งผลให้ การทำงานของกลไกหรื อความพยายามที่ ได้ กล่ าวมาข้ างต้ น ไม่ ส ามารถทำได้ อ ย่ างเต็ ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทั กษ์รั กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจ ริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดั บ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้อง
มีระดับธรรมาภิ -บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คำอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ป ฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็น พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่ว นมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ อัน จะนำมาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน
กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาค
ส่ว นที่เกี่ย วข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง รวมทั้ งแนวทางที่ ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดำเนิ นงานด้านการ

ป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
และสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดำเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณา
การและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการแก้ไ ขปัญ หาอย่า งต่อ เนื่อ งและได้รับ การ
สนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒ นาหลั กสู ตร/บทเรี ยน/การเรียนการสอน/การนำเสนอ/รู ปแบบ การป้องกันการทุ จริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การกำหนด พัฒ นา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
2. พัฒ นาหลั กสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนำเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลั กดัน ให้ เกิดการลงโทษทางสั งคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้ น ฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คำอธิบาย
จากสถานการณ์ ความขัดแย้ งในสั งคมไทยในห้ วงระยะกว่าทศวรรษที่ ผ่ านมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะ
เห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริต
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้ง
ทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจน โดยปรากฏทั้ ง ในส่ ว นคำปราภอั น เป็ น ส่ ว นแสดงเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและ
ระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่
ผ่านมามิ ได้มีเสถีย รภาพ หรือราบรื่น เรียบร้อยเป็ นเพราะผู้ นำไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์ การ
ปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอำนาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อำนาจตามอำเภอใจ
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่ว แน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต ไปสู่ การปฏิ บั ติอ ย่ างเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ งเป็ น หนึ่ งเดี ย วกัน โดยเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ มุ่ งเน้ น ให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองการปกครองในเรื่ องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้ างสั งคมไทยให้ มุ่งสู่ สั งคมที่ มี ค่านิ ย มร่ ว ม ในการต่ อต้ านการทุ จริต อั น เป็ น เจตจำนงทางการเมื องของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อย
ในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2. กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐใน
ทุกระดับ
1. ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ แ นวทางการกำหนดกลยุ ท ธ์ แ ละมาตรการในการปฏิ บั ติ เจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ ที่ ๖ ประยุ กต์น วัตกรรมในการกำกับ ดูแลและควบคุมการดำเนิ นงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำหนดให้ พ รรคการเมือ งต้องแสดงแนวทางในการดำเนิ นนโยบายและการใช้ งบประมาณต่ อ
นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จัดทำระบบฐานข้อมูล แนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ล ะโครงการที่ พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คำอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อำนาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดำเนิ นโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการ
ดำเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหา
ที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้
ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกำหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกำหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กร
อิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ ได้ มี ก ารกำหนดให้ มี อ ำนาจยั บ ยั้งโครงการ ที่ อ าจนำไปสู่ ก ารทุ จ ริต ได้ รวมถึ งขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิง
นโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
กำหนดมาตรการกลไก เสริม สร้างธรรมาภิ บ าล ตั้งแต่เริ่มขั้น ก่อ ตัว นโยบาย (Policy formation) ขั้น การ
กำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy
Feedback)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กำหนดมาตรการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ :(เพื่อแก้ไขการ
ทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็น
ต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้ง
ของนั กการเมือง เป็น ต้น และการทุจริตในกระบวนการบริห ารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย
10.การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่ งเสริมให้ มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คำอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้ การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พั ฒ นานวัต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในระบบบริห ารงานสาธารณะ เพื่ อลดขั้ น ตอน
หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แนวทางการยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรับ รู้ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของ
หน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC
2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คำอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นากลไกและกระบวนการต่ า ง ๆ ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ งระบบ ให้ ส ามารถ
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้า
สู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการในการสอบสวน และไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดำเนินคดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกำหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จำนวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่ งจะทำให้ ลดการดำเนิ น งาน ที่ ล่ าช้ าและซ้ ำซ้ อ น การคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ งเบาะแสในคดี ทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทำการทุจริต รวมไปถึงการ
ปรับ ปรุงและพัฒ นาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญ ญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC
2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดำเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสิ น คดีและลงโทษผู้ กระทำผิ ด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะทำให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ างรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริต ได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิด ความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทำการทุจริต และคดีการทุจริตมี
อัตราลดลงได้ในที่สุด

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับ ปรุงกระบวนการและพัฒ นากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้ หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒ นาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการ
2
ทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่ ว มมื อ กับ องค์ ก รสื่ อ มวลชน สื่ อสาธารณะ หน่ ว ยงานประชาสั งคมและ
หน่ ว ยงานธุ ร กิ จ เอกชน เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล และข่ า วกรองประกอบการปราบปรามการทุ จ ริ ต (เชื่ อ มโยงกั บ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒ นาสมรรถนะและองค์ค วามรู้เชิง สหวิท ยาการของเจ้า หน้า ที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพั ฒ นาองค์ค วามรู้ /ทั ก ษะ/ขีด ความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิท ยาการให้ แก่
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิ ดโปงผู้ กระทำความผิดให้ ส าธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ
กระทำการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิ ดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒ นาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่
เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุท ธ์ ที่ 9 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้งเบาะแส (Whistleblower)
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตาม
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) ของประเทศไทย”ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 “ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
คำอธิบาย
ยุท ธศาสตร์ย กระดับ คะแนนดัช นีก ารรับ รู้เรื่อ งการทุจ ริต ของประเทศไทย เป็น ยุท ธศาสตร์ที่
มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด
กำกับ ติดตามให้ ห น่วยงานที่เกี่ย วข้องปฏิบัติ ห รือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ ศึ ก ษา และกำกั บ ติ ด ตามการยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์ และเชื่อมโยงเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ดังนั้ น เพื่ อให้ ก ารดำเนิ น การขับ เคลื่ อนด้านการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริต บั งเกิ ดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อ
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการต่าง
ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบาย
ข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดำเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดำเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิ ทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการโดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้
สามารถดำเนิ นการได้ในระยะแรกกระจายอำนาจเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริห ารสาธารณะได้
รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง
และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้ง
ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีก
ทั้งจะทำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบ
ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือ
คู่มือในการปฏิบัติราชการ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ในการดู แ ลความปลอดภั ย ให้ แ ก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำ
การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534
และพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลั กเกณฑ์วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ มี ห น้ าที่ ในการควบคุม กำกั บ ดูแล การดำเนิ นงานให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแสวงหา
รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4
แลเรายงฝานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน

โครงการเน้ น หนั ก ตามนโยบายรั ฐ บาลและรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
“มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –
2560) คำสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการทุ จ ริตและประพฤติมิช อบ และนโยบายรัฐ บาล พลเอกประยุท ธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ดำเนิ น การ โดยได้แปลงไปสู่ การปฏิ บั ติเป็ น พัน ธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดำเนิ นการใน 3
ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
๒.ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
๓. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อำเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สะอาด” ทั่วประเทศ
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้ บริห ารองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต สำนึ กรั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ าราชการฝ่ ายการเมื อ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่ อพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือ ข่ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการ ของ
องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมื อง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้อ งถิ่น มี จิ ต สำนึ กและความตระหนั กในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ราชการให้ บั งเกิด ประโยชน์ สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่ นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
มี 7 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
4. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
7. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ได้เน้นตามแนวทางที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
- การส่ งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและหน่ วยงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นให้ มี่
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม
- การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน
- การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อ
รองรับการ กระจายอำนาจ และเพื่อให้ ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของเทศบาลตำบลปทุม
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑. การสร้างสังคม ๑.๑ การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ที่ไม่ทนต่อการ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทุจริต
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1.1 (1) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง
1.1.1 (2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลเมืองแจระแม”
1.1.2 (2) มาตรการ
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต”
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรของเทศบาลเมืองแจ
ระแม
๑.๑.๓ (๒) กิจกรรมรณรงค์และ
ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นใน
องค์กรภาครัฐ

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๒ การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง ๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
เก็บน้ำห้วยแจระแม
๒) Big Cleaning Day เทศบาล
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
เมืองแจระแม
๓) โครงการอบรมผู้สูงอายุ
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
เทศบาลเมืองแจระแม
๔) โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
และประเพณีท้องถิ่น

๑.๓ การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

1) โครงการสืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) โครงการสนับสนุนกิจกรรม
สำหรับเด็กและเยาวชน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

มิติ

มิติที่ 1

ภารกิจตามมิติ

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒มาตรการ ๒ กิจกรรม
๘ โครงการ

17๐,๐๐๐

17๐,๐๐๐

17๐,๐๐๐

หมายเหตุ

17๐,๐๐๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

2.๑.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารของเทศบาลเมืองแจ
ระแม

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
เมืองแจระแม ปลัดเทศบาลเมือง
แจระแม และหัวหน้าส่วน
ราชการ
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี”
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ”
2.2.2 (๓) โครงการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2.2.3 (๒) โครงการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
2.2.3 (๓) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน”

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (2) มาตรการมอบอำนาจ
ของนายกเทศมนตรีเมืองแจ
ระแม
2.3.2 (๓) มาตรการการออก
คำสั่งมอบหมายของนายก

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

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

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

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

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

หมายเหตุ

เทศมนตรีเมืองแจระแม
ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

รวม
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

2.4.1 (๑) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
(แม่ดีเด่น)
2.4.1 (๒) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.2 (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจ
ระแม
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

9 มาตรการ ๘ กิจกรรม
๓ โครงการ
3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เมืองแจระแมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540”
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

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

หมายเหตุ

ข่าวสารของเทศบาลเมืองแจ
ระแม”
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2.1 (1) โครงการการส่งเสริม
๓๐,๐๐๐
และสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
3.2.2 (1) มาตรการกำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
แจระแม
3.3.1 (2) โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตำบล ประจำปี
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองแจระแม

มิติที่ 3

รวม

7 มาตรการ 2 กิจกรรม
๒ โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด

4.1.1 (1) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี ประจำปี
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลเมืองแจระแม

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่ น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

มิติ

มิติที่ ๔

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได้

โอน ย้าย
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน
4.2.3 (2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง

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

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.3.1 (๑) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
4.3.2 (๒) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองแจระแม

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
4.4.2 (1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

รวม

3 มาตรการ 6 กิจกรรม
๒ โครงการ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้ า งจิ ต สำนึ ก และความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ า ยบริ ห าร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้ า งจิ ต สำนึ ก และความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ร าชการตามอำนาจหน้ า ที่ ให้ บั ง เกิ ด
ประโยชน์สุข แก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงที่ ใช้ในการประเมิน ผลงาน ยั งส่ งผลให้ ก ารประเมิน เป็ น ที่ ยอมรับ ภารกิจที่ ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความสำเร็จ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผน
ต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของ
งาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้ว มีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทำให้ทราบถึง วิธีการ
แก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร
เทศบาลเมืองแจระแม เห็ น ความสำคัญ ของการบันทึกประจำวันดังกล่ าว จึงได้จัดทำสมุดความดี
พนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
4. เป้าหมาย
พนักงานจ้างเทศบาลเมืองแจระแม
5. ระยะเวลา

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔)
6. วิธีดำเนินการ
1. กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวัน
และ ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์

2. รวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. สถานที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2. มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
3. พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
กำหนด
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มี
ความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์
ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้
อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทำงานสูงแล้ว ย่อ มมี
คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับ
บริการหรือรักษาผลประโยชน์ ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่
ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการ
แห่งธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตขึ้น เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนั บสนุนให้ บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบั ญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ค่ านิ ยมและเจตคติ ของบุ ค ลากรต่ อองค์ กร ต่อ การทำงาน ต่ อเพื่ อ น
ร่วมงาน
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่ บุคลากรของเทศบาล
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. ระยะเวลาดำเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทำวัตรเช้า) ทุกวันพระ จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ
1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ
3. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
4. เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6. วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลเมืองแจระแม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
2. บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
3. ปลู กจิ ตสำนึ กให้ บุ คลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองแจระแม”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทำ กำหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล มีห น้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการ แก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย,
ให้บริการ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิ ดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิช าชีพ ขององค์กร นอกจากนี้ สำนั กงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนิน การตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำ
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลเมือง
แจระแมได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองแจระแม ” ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ น เครื่องมือกำกับ ความประพฤติของข้าราชการที่ส ร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ที่ ชัดเจนและเป็นสากล
2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์ก รอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลำดับ
5. เพื่ อป้ อ งกัน การแสวงหาประโยชน์ โดยมิช อบและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อ าจเกิดขึ้ น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป

5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองแจระแม เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้ มีส่ วนร่วมรับ รู้ และร่ว มติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลเมืองแจระแม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลเมืองแจ
ระแมจึ งได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริ มสร้างองค์ ความรู้ด้านการทุ จริตขึ้น เพื่ อให้ ส ามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป

2. เพื่อสร้างจิ ตสำนึ กและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริห าร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสำนึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่
1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองแจระแม
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือ ไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้ อิ ท ธิ พ ลตามอำนาจหน้ า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง

ตำแหน่ งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่ วยราชการ รัฐ วิส าหกิจ และบริษัท จำกัด หรือการที่ บุคคลผู้ มีอำนาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุ คลากรในเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลแจระแม เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
2. เพื่ อเสริ มสร้ างพฤติ กรรมและวิธีก ารทำงานที่ สุ จริต โปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ ของ
เทศบาลเมืองแจระแม
3. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแจระแม มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริต คอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีการดำเนินการ
จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์

พนั กงานเทศบาลและพนั ก งานจ้ างมี ค วามรู้เกี่ ยวกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น และมี ค วามประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้ อิ ท ธิ พ ลตามอำนาจหน้ า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่ งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่ วยราชการ รัฐ วิส าหกิจ และบริษัท จำกัด หรือการที่ บุคคลผู้ มีอำนาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้อ งกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุ คลากรในเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็ นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
2. เพื่ อเสริ มสร้ างพฤติ กรรมและวิธีก ารทำงานที่ สุ จริต โปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ ของ
เทศบาลเมืองแจระแม
3. เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแจระแมมีจิตสำนึก ค่านิยม
และวัฒ นธรรมเรื่ องความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต มุ่ งมั่ นทำงานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี คุ ณ ธรรมอั นมั่ นคง ส่ งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลเมืองแจระแมและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแจระแม

5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีการดำเนินการ
จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนั กงานเทศบาลและพนั ก งานจ้ างมี ค วามรู้เกี่ ยวกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น และมี ค วามประพฤติ
ปฏิบัติงาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำห้วยแจระแม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change)
ที่ท ำให้ อุณ หภูมิ โลกสู งขึ้น หรื อที่เรีย กว่า สภาวะโลกร้อ น ซึ่ งส่ งผลให้ เกิดปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว เป็นต้น
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกัน
และแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจาก
ต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้าง
ความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ ของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
เทศบาลเมืองแจระแม แก้ ไขปั ญ หาภาวะโลกร้อนสร้างเมื อ งน่าอยู่ส วยงาม (Beautified City) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้อ่างเก็บน้ำห้วยแจระแม
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของสิ่ งแวดล้ อ ม และรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ อั น เป็ น
สาธารณะร่วมกัน

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ในตำบลแจระแม
3. เพื่อให้ป ระชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม ( Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อน แก่ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
6. วิธีดำเนินงาน
1. ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ องค์ ก รภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา กลุ่ ม พลั งมวลชน และ
ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพื่อปลูกต้นไม้
3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
4. ดำเนิ น การปลูกต้น ไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่ มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิ่น
5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ทำให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
3. ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน

1. ชื่อโครงการ : Big Cleaning Day ตำบลแจระแม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมและแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.2555 –
2559) ประเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ทั้ ง ภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับ ซ้อน มากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องนำ
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน
สั งคม และระเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ส ามารถปรับ ตั ว รองรับ ผลกระทบ จากการเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่า ง
เหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน ของสังคมไทย ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแม เป็นไปตามแนวทางธรรมนูญตำบลแจระแม ฉบับที่ 1 ที่ จึง
จำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคม
บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุก ๆ ด้าน จากทุกภาค
ส่วน ได้ร่วมกัน พัฒ นารักษาความสะอาด พื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนตำบล
แจระแม ให้เป็นตำบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นการร่วมกันทำความดีถวายในหลวง
ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอความสะอาด เรื่องมลพิษ
ด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ต้องรับ ผิดชอบในพื้น ที่ ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม่ให้ พื้น ที่ส กปรก เทศบาลเมืองแจระแม จึงจัด
โครงการ Big Cleaning Day เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาด
กวาดบ้านกวาดเมืองในมีความสะอาดเรียบร้อย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน
2. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด
3. เพื่อพัฒนาตำบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการ
ดำรงชีพ ที่ดีของประชากร
๔. เพื่อให้ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ เช่นศาลากลางบ้าน แหล่งน้ำ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตตำบลแจระแม โดยมีภาคประชาชน และเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประชาชนในเขตเทศบาลมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดหมู่บ้าน และสิ่ง
สาธารณประโยชน์มากขึ้น
5. พื้นที่ดำเนินการ
อ่างเก็บน้ำห้วยแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

6. วิธีการดำเนินงาน
1.จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
2.ประชุมและเสนอรายละเอียด
3.ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
4.จัดทีมพลังประชาชน แบ่งพื้นที่การทำความสะอาดทั่วทั้งตำบลแจระแม โดยมีการเก็บ กวาด ถาง
หญ้าริมทาง ฯลฯ ขุดลอกคูคลอง และสำนักงานก็มีการทำ 5.ส
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณปีละ 1๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. สำนักงานของเทศบาลเมืองแจระแม มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ทำให้คุณภาพชีวิตการ
ทำงานดีขึ้น
2. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง
3. ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
๔. พื้นที่ในตำบลหนองพลับมีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
๕. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่
๖. ทุกภาคส่วนร่วมกันทำให้ตำบลแจระแมเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่น และน่าอยู่ เข้าสู่
สังคม ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1. ชื่อโครงการ : อบรมผู้สูงอายุตำบลแจระแม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้มากขึ้น การสร้างความรู้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
สมาชิกผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิต ของผู้สูงอายุ อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีขวัญและกำลังใจในการเรียนรู้และสามารถเผยแพร่ ความรู้
ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในที่ต่างๆ และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพและ
สภาพจิตผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลแจระแม เป็นการส่งเสริมนโยบายในการพัฒนาการของกลุ่มผู้สูงอายุใน
พื้นที่
คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายหลักของสังคมคือประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจทุกเพศ
ทุกวัย จากการศึกษาข้อมูลพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งด้า นปริมาณและสัดส่วนต่อประชากร
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑1 (พ.ศ.๒๕๕5 – ๒๕๕9) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับ ตัวเท่าทัน การเปลี่ยนแปลงเป็นพลังในการพัฒ นาสังคมดังนั้น การพัฒ นา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมืออย่างจริงจัง และต่อเนื่องในการเตรียม
ความพร้อมให้ผู้สูงอายุทุกคนตลอดจนบุคคลในครอบครัวและชุมชน
ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจาก ผ่านประสบการณ์มามาก ได้เคยเป็น
กำลังสำคัญของสังคมมาก่อน มีความรู้ มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต
ดั้งเดิม และได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย จำเป็นอย่างยิ่ง ที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญ ใน
การยกย่องให้การดูแล ผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้
ผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม
๓. เพื่อเป็ นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่ อ
ดำรงในสังคมอย่างมีคุณค่า
4.เพื่อให้ ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็ นทัศนะต่างๆ
ร่วมกัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
ศูน ย์พัฒ นาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ (ศ.พ.อ.ส) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภออุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
6. วิธีการดำเนินงาน
๑. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร
๓. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ
4. เข้ารับการฝึกอบรมตามสถานที่วันเวลาที่กำหนด
5. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการดำเนินโครงการ (แบบสอบถาม)
6. รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน
โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

๒. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม
๓. สร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรงในสังคม
อย่าง มีคุณค่า
๔.ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆ ร่วมกัน
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็น การปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย
ในปั จ จุบั นวัฒ นธรรมท้องถิ่น ถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด
รวมทั้งประเพณีและ วิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒ นธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่าง
หลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม
และจิตใจทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่ง
สมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญา
หลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลั งสื บไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น
การเรียนรู้ภูมิปัญ ญา ให้ เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชน
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชนโดยตระหนักถึง
ความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้น บ้าน ที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพัน
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน
เทศบาลเมืองแจระแม เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการอนุรักษ์
ฟื้น ฟู สื บ สานวัฒ นธรรมท้อ งถิ่น ขึ้น เพื่ อเป็ น การอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สานศิล ปวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น ให้ ด ำรงอยู่
รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับ
กระแสโลกาภิ วัฒ น์ โดยปราศจากดุ ล ยภาพทางปั ญ ญาและความรู้ที่ จ ะอนุ รัก ษ์ สิ่ งที่ บ รรพบุ รุษ ได้ ส ร้างไว้
เทศบาลเมืองแจระแมจึงจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวั ฒนธรรมท้องถิ่น ขึ้นให้เด็กเยาวชน รุ่นลูกหลาน
โดยการสืบทอดประเพณีในตำบลแจระแมสืบทอดกันต่อๆมา
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย

๓. เพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กเยาวชน, ผู้สังเกตการณ์, วิทยากร ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบต่อไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
เขตพื้นที่ตำบลแจระแม
6. วิธีการดำเนินงาน
๑. ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการฯ
๒. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการฯ เสนอผู้บริหาร
๓. ประสานผู้สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ในตำบลแจระแมเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก
เยาวชน
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
๕. ประสานกับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแจระแม ขอนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ
๖. ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
๗. จัดตารางเวลาทำกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๘. ดำเนินการตามกำหนดการโครงการฯ
๙. สรุปและประเมินผล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป
๒. เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม
และความเป็นไทย
๓. เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่ กับ ความสำเร็จทางวัตถุกั นมาก ขาดความเอาใจใส่ ในเรื่องศาสนา ศีล ธรรม ประเพณี วัฒ นธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหา ที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อน
คือสถาบั น ครอบครัว หากได้รับ การเรี ย นรู้ อบรม ปลู กจิตสำนึ กในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้ วเยาวชนก็จะ
สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี
มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อน
วัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง
ดั งนั้ น เทศบาลเมื อ งแจระแม ได้ เล็ งเห็ น ความสำคั ญ จึ งได้ จั ด ทำโครงการคุ ณ ธรรม สานสายใย
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒ นาการศึกษา ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม และ
โรงเรียนในเขตพื้น ที่ตำบลแจระแม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตร
หลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน
ตลอดจนสำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพ
ติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี บ ทบาทและมี โ อกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ ท ำกิ จ กรรมร่ ว มกั น อั น ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม โรงเรียนในเขตตำบลแจระแม
ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เขตพื้นที่ตำบลแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน
2. จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง

6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
7. ดำเนินการตามโครงการ
8. ติดตามและประเมินผลการจัดงา
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองแจระแม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
4. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
1. ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ตำบลแจระแมเป็นตำบลที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประชากรหลากหลาย
ประเพณีของชาวตำบลแจระแมมีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ประเพณีส่วนใหญ่จะ
เกิดจากความเชื่อค่านิยมและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและ
อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อคนในท้องถิ่นประเพณีต่างๆถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ
และเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดค่านิยม การที่จะให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปนั้น จำเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมและสนั บ สนุ น ให้ เด็กและเยาวชน ประชาชนเป็นผู้ สื บทอด ภูมิปัญ ญาจากผู้ รู้ในชุมชน เพื่อให้ เด็ก
เยาวชน และประชาชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน
และเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการต่อสู้กับกระแสของการ
รุกของวัฒนธรรมยุคใหม่โดยตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม
แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้า
นาน บนพื้น ฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้จัดทำ
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแจระแม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. เพื่อเป็นการนำเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง

3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
4. เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
ณ เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วางแผนการจัดงาน
2. ประสานงานกับผู้นำชุมชน หน่วยงาน ส่วนราชการและปราชญ์ ด้านต่างๆดังนี้
- ภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศาสนา
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพื้นบ้าน
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจักสาน
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน
3. ดำเนินการตามโครงการ
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แบ่งกลุ่มเรียนรู้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความสนใจของแต่ละด้าน
- นำเสนอภูมิปัญญาแต่ละด้านโดยปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ให้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไป
ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักวิถีชีวิต
และ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เด็ ก เยาวชน และประชาชนมี การนำเอาศิ ล ปะและภู มิ ปั ญ ญาที่ ม าตั้ งแต่ เดิ ม มาประยุ ก ต์ ใช้
ในชีวิตประจำวัน
3. เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
ความเป็นมาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป
4. ท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษ ดำรงไว้สืบไป

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลเมืองแจระแม”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปั จจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบั บที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่ ง
ในการส่ งเสริม การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจัด ทำบริก าร
สาธารณะและกิจ กรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพั ฒ นาองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ให้ เกิดความยั่ งยืน รั ฐจะต้องให้ ความเป็นอิส ระแก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นโดยยึดหลั กแห่ งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วน

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับ ว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริตของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วน-ท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
8. รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1
ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ
2. ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริต ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแจระแม เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปั จ จัย สำคัญ ในการพั ฒ นางานให้ มีคุณ ภาพ จะต้องมีม าตรฐานในการทำงานที่เป็น รูป ธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทำงานที่ โ ปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้ า นการพั ฒ นาระบบบริ ห ารให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลเมืองแจระแม
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้
3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
4. เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด้ านบริห ารงานบุ ค คลของเทศบาลเมื อ งแจระแม ให้ มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงาน เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
2. นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
4. ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
2. ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำ
กว่าระดับ 3

- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ได้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
จั ดทำบริ การสาธารณะให้ แก่ ป ระชาชนในท้ องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบั ญญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เทศบาลมี
หน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การ
บริ การ เกิดความล่ าช้ า ประชาชนไม่ได้รับ ความสะดวกอัน อาจเป็ นสาเหตุห นึ่งของการกระทำการทุ จริต
ประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญัติ ที่กำหนดให้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้อง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สุ ขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การ
บริหาร-ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
การบริห ารงานมีป ระสิ ทธิภ าพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่
กำหนดให้นายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ กำหนดให้นายก
เทศบาล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล
และลูกจ้างของเทศบาล นายกเทศบาล มีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ ให้แก่รองนายกมนตรี ที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกเทศบาล และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่มี
กฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี
ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ฉบับ
ประกอบด้วย นายกเทศบาลมอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
2. จัดทำหนั งสื อแจ้งเวีย นให้ ทุกส่ วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
2. ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดีย วกัน และสอดคล้ องกับ การปฏิบั ติงานในระบบบัญ ชีคอมพิว เตอร์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบั ติ ทำให้ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภ าพลดข้อผิ ดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนั งสือสั่งการที่เกี่ย วข้อง ซึ่งถือเป็ น เรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย
ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองแจระแม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ที่เกี่ยวข้อง

2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน
3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริห ารราชการอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์ สู งสุ ดกับ
ประชาชนและการปฏิบั ติให้ เป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการพัส ดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

1. หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. จำแนกวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและคิ ด เป็ น ร้ อ ยละของจำนวนโครงการและร้ อ ยละของจำนวน
งบประมาณ
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒ นาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภ าพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลเมืองแจระแม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ที่กำหนดให้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กำหนดให้
องค์ การ-บริ ห ารส่ ว นตำบล มี อำนาจหน้ าที่ อื่ นตามที่ กฎหมายบั ญญั ติให้ เป็ นหน้ าที่ ของเทศบาล ทั้ งนี้ ตาม
พระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการ
โดยเปิ ดเผยและเที่ ย งธรรม โดยพิ จ ารณาถึงประโยชน์ และผลเสี ย ทางสั งคม ภาระต่อประชาชน คุณ ภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลเมืองแจ
ระแมทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลเมืองแจระแม
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้อ มู ล การจั ด ซื้อ – จั ด จ้ าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ ดำเนิ น การตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ตำบลแจระแม และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
2. ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริ การสาธารณะ/บริ การประชาชน เพื่ อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและ

เหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลเมืองแจระแม มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้ าที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็ น ไปเพื่ อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒ นา
เทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาร
ธารณะให้ แก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น เทศบาลในฐานะผู้ ให้ บ ริ การก็ จ ะไม่ ท ราบว่ าภารกิ จ ที่ ให้ บ ริก ารไปนั้ น
ประชาชนได้รับ ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริ ห ารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้ การบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี ประสิทธิภาพ
และ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
2. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กำหนด
3. สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจ
๔. ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
๕. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ
2. ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติใน
การให้บ ริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุ ด โดยนำแนวทางตามหลักการบริห าร
จัดการตามหลั กธรรมาภิ บ าล (Good Governance) หรือหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ที่ ได้ ก ำหนดให้ ส่ ว นราชการจะต้ อ ง
ดำเนิ น การโดยถือว่าประชาชนเป็ น ศูน ย์ กลางที่ จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภ าคกิจของส่ ว น
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารใช้ ร ะบบหรื อ เกณฑ์ ที่ ชั ด เจน เทศบาลเมื อ งแจระแม จึ งมี ก ารนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัด เจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
2. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
2. จั ด ให้ มี ก ารแสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน อั ต ราค่ า บริ ก าร (ถ้ า มี ) และระยะเวลาที่ ใช้ ใน การ
ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
4. จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบั ติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้
พิการ
5. จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม
กองช่าง เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี ก ารจั ด ทำแผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ก าร
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อ ยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น บริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยเกิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ
ประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภ าพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า
ปีที่ผ่านมา เทศบาลเมือง
แจระแม จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการ
ทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
2. เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลเมืองแจระแมให้สั้นลง
2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลแจระแม
3. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแจระแม
5. ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ จ ริงและพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ-อำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศบาลมอบอำนาจให้รองนายกเทศบาล หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่ วไปพร้อมทั้งจัดทำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ ในเทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้ รั บ ความสะดวก รวดเร็ว ในการติ ด ต่ อขอรับ บริก าร และมี ค วามพึ งพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
4. ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองแจระแมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” และเพื่อให้การ
ดำเนิ น การดั งกล่ าวเป็ น ไปตามกรอบรวมทั้งทิ ศทางและแนวทางการบริห ารราชการดังกล่ าว จึงได้มี การ
ประกาศใช้พ ระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจั ดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
เทศบาลเมืองแจระแม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานเพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองแจระแมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้
3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
4.6 จั ดทำคำสั่ งการให้ บ ริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้ มีการให้ บ ริก ารแก่
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
5. มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำจุ ดบกพร่องใน
การจั ด ทำโครงการมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารให้ ดี ยิ่ งขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึ งผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได้
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่ างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็น การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ ายของความรับ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จารณาถึ ง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนิ นการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ
การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ การบริ ห ารราชการของเทศบาลเมื องแจระแม ภายใต้ กรอบอำนาจหน้ าที่ ต ามที่ก ฎหมาย
กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแม ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ

1. จั ด ทำบั น ทึ กเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ อนุ ญ าต สั่ งการ แต่งตั้ ง มอบหมาย คณะผู้ บ ริห าร
ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. ดำเนินการออกคำสั่งฯ
3. สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแม ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม หรือหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกเทศบาลไว้หลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบั บ ที่บั ญ ญัติอำนาจหน้าที่ของนายกเทศบาลเอาไว้การที่นายกเทศบาลจะ
ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติ มิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของ
นายกเทศบาลให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ การใช้ดุล ยพิ นิ จต่างๆ ของฝ่ ายบริห ารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลั กการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกเทศบาลเสนอนายกเทศบาลพิจารณา

2. ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศบาลให้รองนายกเทศบาล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการ
แทน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองแจระแม เป็ น หน่ วยงานบริห ารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล-ปทุม ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีก
มากมาย ในการให้ บ ริ การสาธารณะแก่ ป ระชาชน ผู้ มารับบริการติดต่ อกับ หน่ ว ยงานต่ างๆ ของเทศบาล
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต
ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การ
บริ การเกิด ความล่ าช้ า ประชาชนไม่ ได้รั บ ความสะดวกอัน อาจเป็ น สาเหตุห นึ่ งของการกระทำการทุ จ ริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญัติ ที่กำหนดให้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การ
บริหาร-ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ที่กำหนดให้นายกเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล กำหนดให้นายกเทศบาลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเป็ นผู้บังคับบัญชาพนั กงานเทศบาล และลูกจ้าง นายกเทศบาลมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่รองนายกเทศบาล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศบาลได้
ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึ งจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองแจระแมขึ้น

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อ ป้ องกั น การผู กขาดอำนาจหน้ าที่ ในการใช้ ดุล ยพิ นิ จอั น อาจเป็ น เหตุแ ห่ งการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ
ประกอบด้วย นายกเทศบาลมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงาน เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น(แม่ดีเด่น)
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัด ตั้ง
ขึ้น เพื่อ เทิด พระเกีย รติส มเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันมหามงคล 12
สิงหาคม ซึ่งเป็น วัน เฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือน
สิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
ประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้ สถาบันสังคม และให้ สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลาย
ประเทศที่เจริญแล้ว
ดังนั้น เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตร
สตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
2. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
3. เป็ น ผู้ ท ำประโยชน์ ต่อสั งคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พั ฒ นาสั งคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกำลังใจใน
การบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. จั ด ทำประกาศกำหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีการคั ด เลื อ กสตรีดี เด่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จะได้ รับ การ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลเมืองแจระแม ทราบทั่วกัน
เพื่อให้แต่ละหมูบ้านดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาลเมืองแจระแม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ

หมู่บ้านภายในเขตเทศบาล
4. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ
5. ดำเนิ น การจั ด พิ ธีก ารมอบประกาศเกี ยรติคุ ณ ให้ แ ก่ส ตรีดี เด่ น ตามระเบี ย บฯ ในวัน สตรีส ากล
จำนวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกเทศบาลเมืองแจระแมเป็นประธานในพิธี
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
10.2 ผลลัพธ์
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทำให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิ ดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังเทศบาลเมืองแจระแม จึง
จัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดีเพื่อ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลเมืองแจระแม เว็บไซต์เทศบาลเมืองแจระแม สื่อ
สังคม (Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
เด็ ก เยาวชนและองค์ กรที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การดำเนิ น กิ จกรรมด้ านศาสนา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ที่ เป็ น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้ง ใจ ร่วม
เป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
ส่วนการศึกษา สำนักงานปลัด จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้ สู งอายุ ในทุ กปี งบประมาณ เพื่ อเป็ น ขวัญ กำลั งใจ ให้ ป ระชาชนมีค วามมุ่ งมั่ น ช่ วยเหลื อ สั งคม และเป็ น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่น ในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ยกย่ อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชน ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การดำเนิ น การกิ จ กรรมด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้

2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแจระแม
5. สถานที่ดำเนินการ
ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. ประสานกำนั น ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชน ผู้มีจิตสาธารณะ
3. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
5. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ
แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อ
การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืน
ต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒ นาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและ
จำหน่าย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีก
ครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง
เป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อม
ของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
แทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีก
ด้วย
ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิ ดภาวะภัยแล้ง ทำให้
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำนาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำ
ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ำจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ำจนถึงช่วงเก็บ
เกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่
การทำนาปรังลงอย่างมาก โดยเทศบาลเมืองแจระแม ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืช
ตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าวนา
ปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว
เทศบาลเมืองแจระแม ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็น ลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลแจระแม คัดเลื อกประชาชนที่ป ฏิบั ติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ที่ส ามารถลดการใช้
ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้อง
กับ ปริม าณน้ ำต้น ทุ น และสถานการณ์ ที่ เกี่ย วข้ องเพื่ อเป็ น ตัว อย่ าง ตลอดจนสามารถถ่ ายทอดความรู้เพื่ อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร
ได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
4. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5. วิธีดำเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบลแจระแม
2. ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
3. มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

4. ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
9. ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จำนวน 100 คน
10. ผลลัพธ์
1. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ เกษตรกรดีเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบล
แจระแม และนำกลับไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม ดำเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงาน ของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั กถึงความรั บ ผิ ดชอบและการมีส่ วนร่วมในการต่ อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้ บ ริห ารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม
แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม

ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อ
เป็ น การพัฒ นาวิธีการดำเนิ นงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแม
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลเมืองแจระแม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแม เนื่องจากเห็ นความสำคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองแจระแม เป็นไปอย่างมี
ประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ช่ว ยป้ องกัน หรือลดความเสี่ ยงจากการดำเนินงานที่ผิ ดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับ หน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด,
อำเภอ) แล้ ว เทศบาลเมื อ งแจระแม ยั งให้ ค วามสำคั ญ กับ การตรวจสอบภายในด้ ว ย โดยให้ มี เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบภายในทำหน้ าที่ ต รวจสอบภายในโดยอิ ส ระ/มี แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิ บัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้วแต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นั บจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทุกส่วนราชการ เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
- ทุ กส่ ว นราชการ ให้ ค วามร่ ว มมื อกั บหน่ ว ยตรวจสอบที่ ได้ ดำเนิ น การตามอำนาจหน้ าที่ เพื่ อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแม
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เทศบาลเมืองแจระแม มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ การ
ทุจริต
2. เทศบาลเมืองแจระแมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภ าพตาม
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริต จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมือง-ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสำนักงาน-คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ
ดังนั้ น เทศบาลเมืองแจระแม จึ งได้มาตรการ “ให้ ความร่วมมือกั บหน่ว ยงานตรวจสอบ ” ขึ้น เพื่ อ
ส่ งเสริม สนั บ สนุ น กลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐ และองค์ กรอิส ระที่ มีห น้ าที่ต รวจสอบองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแม จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดำเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลเมืองแจระแม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมืองแจระแม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
2.5.3 ดำเนิ น การให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบดำเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เรื่ อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองแจระแม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้ อคิด เห็ น ซึ่ งสามารถยื่น คำ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การ
บริห ารส่วน-ตำบลแจระแม รวมถึงจั ดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองแจระแมขึ้น เพื่อ
ดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม

6. วิธีดำเนินการ
1. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองแจระแม
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่ องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองแจระแมให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
เมื องแจระแม ตามคู่ มือ ดำเนิ น การเรื่อ งร้อ งเรียนของเทศบาลเมื อ งแจระแม โดยปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองแจระแมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำ
การของหน่ ว ยงานของรัฐ โดยเรีย กสถานที่ที่ จัดเก็บ รวบรวมข้อมู ล ข่าวสารและให้ บริการว่า “ศูนย์ข้อมู ล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้ให้มี
สถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็ นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมือง

แจระแม ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองแจระแม โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิ
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่ว นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองแจ
ระแม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั งคั บ ที่ ก ำหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ให้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด
4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ปีละ ๒๐,๐๐๐.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองแจระแม

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่
จำเป็นต้องมีใน ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูล
หรื อข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ว ยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ ราชการส่ ว น
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมี โอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองแจระแม ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแจ
ระแม
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลเมืองแจระแมมีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่ อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแจ
ระแมกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
ให้ความรู้ในการประชุมประจำเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั งคั บ ที่ ก ำหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบั ญญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลเมืองแจระแมจึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”
ขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลเมืองแจระแม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย
2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
- แผนการดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมือง
แจระแม”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบั ญญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
หน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ณ ที่ ท ำการของหน่ ว ยงาน เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานหรื อ สื่ อ สั งคม (Social Media)
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลเมืองแจระแม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองแจระแม ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสี ย งตามสาย/วิท ยุ ชุ มชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสี ยง/หน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- รายการทาง Youtube ออนไลน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนิ น กิจ การที่ จะมี ผลกระทบต่ อความเป็ น อยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี น โยบายในการบู ร ณาการ
กระบวนการทำงานร่ ว มกัน ของทุ กภาคส่ ว นที่ เกี่ย วข้อ งในการส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ทุ กหมู่ บ้ าน/ชุม ชน มี
กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลเมืองแจระแม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชนเพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปี พ.ศ. 2
๕๖๑ – 2๕๖๔ รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปงานสวัสดิการ
ชุมชน เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2๕๖๑
– ๒๕๖๔ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน
3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
5. เพื่ อ ฝึ ก ให้ ป ระชาชนได้ร่ ว มกระบวนการ ร่ว มคิ ด ร่ว มทำ ร่ว มแก้ ปั ญ หา และส่ งเสริม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน ๑2 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
แจระแม สำหรั บ ให้ ป ระชาชนได้ แสดงความคิ ด เห็ น ให้ ได้ ม าซึ่ งแผนงานของชุ ม ชน เพื่ อ นำมาบรรจุ ไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
5. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6. จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด
7. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
8. จัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณปีละ 3๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่ วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครอง-ส่วนท้องถิ่น
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
งานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแจระแม เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่
ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการ
รักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การแสดงความคิดเห็ นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒ นาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ

- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองแจระแม
- ผ่าน facebook เทศบาลเมืองแจระแม
7. ระยะเวลาดำเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้ รั บ ทราบขั้น ตอน กระบวนการ และแสดงความคิ ดเห็ น ผ่ านช่อ งทางในการรับ เรื่อ ง
ร้องเรียน
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น
กลิ่นเหม็นเสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รำคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ รั บ แจ้ งปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นของประชาชนในพื้ น ที่ เกี่ ย วกั บ เหตุ เดื อ ดร้ อ นรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3. เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาล
5. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำคำสั่ งแต่งตั้งเจ้ า หน้ าที่ ผู้รั บผิ ดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ
3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองแจระแม

4. ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน
5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ว นร่วม
ในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแจระแม
2. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์
3. ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัด ทำแผนพั ฒ นาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เทศบาลเมื อ งแจระแมในฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ งค์ ก รในการจั ด ทำ
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 เทศบาลเมืองแจระแม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแม
ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแมและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมือง
แจระแมให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตำบลแจระแม และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองแจระแม กำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบลแจระแม
7. ระยะเวลาดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแม บางตำแหน่งในปัจจุบัน จะครบ
วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ เทศบาลจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมา
ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาเทศบาลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรง
ตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กำหนด
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลเมืองแจระแมมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแมเพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาเทศบาลเมืองแจระแมและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลเมืองแจระแมเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแม ความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจำนวนหลายฉบับ ด้วยกัน ทำให้ ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญ ของการกระจาย
อำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ เทศบาลเมืองแจระแมจึงได้จัดทำโครงการ
เทศบาลสัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปีขึ้น เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมี ส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปี อีกทางหนึ่งด้วย

4. เป้าหมาย
ผู้น ำองค์กรประชาชน เช่น กำนั น ผู้ ใหญ่ บ้าน ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่ บ้ าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์
ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จำนวน
ไม่น้อยกว่า 600 คน
5. วิธีดำเนินการ
1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
2. แต่งตั้งคณะทำงาน
3. วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลเมืองแจระแม
5. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
7. งบประมาณ
งบประมาณปีละ 5๐,๐๐๐ บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของ การกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลเมืองแจระแม ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม)
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลเมืองแจระแม
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแม
อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลเมืองแจระแมได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑2 หมู่บ้าน

5. วิธีการดำเนินการ
1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแมอย่าง
แข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลเมืองแจระแมได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองแจระแมในหลายๆส่ วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดและส่วนการคลัง เทศบาลเมืองแจระแม
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแจระแม
2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิ ทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่ วนร่ว มและตรวจสอบ
การดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ว ยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นต้อง
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ-บริหารส่วน
ตำบล เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒ นา ขยายหรือยุติการดำเนิน
ภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป
ดั ง นั้ น อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่ งพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดทำโครงการการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองแจระแม
เพื่อให้ การประเมิน ผลการปฏิ บั ติราชการของเทศบาลเมื องแจระแม มีการขับเคลื่ อนอย่าง เป็ น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้ เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อให้ เกิดกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการของ
เทศบาลเมืองแจระแมและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลเมืองแจ
ระแม
3. เพือ่ ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมืองแจระแม (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) ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสำนักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) ผู้อำนวยการคลัง
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแมปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่าง
น้อยแล้ วเสนอผลการประเมิน ให้ เทศบาลเมืองแจระแมทราบ เพื่ อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองแจระแม
3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การ-บริหารส่วนตำบลแจระแมสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี
4) ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลเมืองแจระแมมอบหมาย
5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6. การจัดทำแผนการดำเนินงาน
7. การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
8. จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วน-ตำบลแจระแมพร้อมตัวชี้วัด
9. การติดตามและประเมินผล

10. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

มิ ติ ที่ 4 การเสริม สร้างและปรับ ปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองแจระแม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคั ญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดย
ผู้บ ริห ารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห าร เพื่อให้
สามารถบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ของการดำเนิ น งานอี กทั้ งยั งเป็ น แนวทางการปฏิ บั ติงาน ซึ่ งเป็ น แนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองแจระแม เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์ สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
3. การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กำกับดูแล

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่ วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการกำหนดไว้ ซึ่ งไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนิ นงานไม่สั มฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลเมืองแจระแม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึ งได้กำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองแจระแมขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล และรายงานทางการเงิน ที่ ถู กต้ อ งครบถ้ ว นและเชื่ อถื อ ได้ สร้างความมั่ น ใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุ คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองแจระแมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒ นาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศบาลและผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลเมืองแจระแม
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง
ไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลเมืองแจระแม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กำหนดให้เทศบาลเมืองแจระแมในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่น ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่ ว ยรั บ ตรวจ ด้ านความเชื่อ ถื อ ได้ ของรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส่วนราชการที่รับ ผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนิ นการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล
ภายในเวลาที่กำหนด
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. ประธานคณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผลการควบคุ มภายในเทศบาลเมือ งแจระแม (ระดั บ
องค์กร) จั ดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ ทุกส่ วนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
2. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองแจระแม นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.
3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
3. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองแจระแม รายงานผลการดำเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลเมืองแจระแม
4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองแจระแม ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริห ารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดำเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับ
ดูแลภายในเวลาที่กำหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุ คคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มัก จะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลเมืองแจระแมจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดื อน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองแจระแมเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งของเทศบาลเมืองแจระแมได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ทจ.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแจระแม
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองแจระแม
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคำสั่ งการบรรจุ แต่งตั้งเทศบาลเมื องแจระแมจะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลเมืองแจระแมรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.ทจ.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง เทศบาลเมืองแจระแมได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีก ารแจ้ งผู้ ที่ มีคุ ณ สมบั ติท ราบโดยการบั นทึ กข้อ ความแจ้งผู้ มี คุณ สมบั ติที่ จะเลื่ อนระดับ /เลื่ อ น
ตำแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ทจ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหาร-ส่วนตำบลแจระแม
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ ข อรั บ การประเมิ น สามารถซั ก ถามข้ อ สงสั ย หรื อ โต้ แ ย้ ง ผลการประเมิ น หรื อ ตรวจสอบการ
ดำเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่ อ นระดั บ /การเลื่ อ นตำแหน่ ง จะต้ อ งได้ รับ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง เทศบาลเมืองแจระแมจะออกคำสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลเมืองแจระแมรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.ทจ.จังหวัด)

การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้ มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลเมืองแจระแมได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกเทศบาลเมืองแจระแมออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา การ
เลื่อนขัน้ เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กำหนดเป็ น ระดับ ขั้ น ของความสำเร็จ แบ่ งเกณฑ์ การให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ โดยพิ จารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ของเทศบาลเมืองแจระแม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ งระเบี ย บกฎหมาย
ข้อเท็จ จริง ไม่มีข้อผิ ดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่ เลื อกปฏิ บั ติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารการเงิ น การคลั ง เกิ ด ความโปร่ ง ใสไม่ เกิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น มี ก ารทำงานมี
กระบวนการที่ โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อ
นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลเมืองแจระแม เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช-กฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
กำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจั ดจ้างของเทศบาล ทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถ
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่ว นร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้น การปรับเปลี่ยนสู่
การบริ ห ารราชการที่ เปิ ดเผย โปร่ งใส เน้ น การมีส่ วนร่ว มของประชาชน และพั ฒ นาระบบราชการ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหาร-ส่วนตำบลแจระแม
2. เพื่อป้ องกัน การทุจ ริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลเมืองแจระแม ให้ เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลเมืองแจระแม ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิ ดหากเกิดความ
เสียหาย

3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองแจระแม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน ร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอำนาจหน้ าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานราชการท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือ
เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้ง
ให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง
อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
เทศบาลเมืองแจระแม เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้
มีการเชิญ ให้ป ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่ อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม

6. วิธีดำเนินการ
1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ เทศบาลเมืองแจระแม
10. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผ ลดังกล่ าวการพัฒ นาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจ และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกั บการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เทศบาลเมืองแจระแมได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลเมืองแจระแมจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่
2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทั้งในเทศบาลเมืองแจระแม และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดำเนินการ
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ ง
สมาชิกสภา-ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ
3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกเทศบาลเมืองแจระแม
4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนิ นการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายก-เทศบาลเมืองแจระแมทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ
3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแจระแม ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่ งเสริ ม และการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่ม าจากการเลื อกตั้ง ฝ่ ายข้าราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่ านี้มี

บทบาทและต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับ ฝ่ายบริห าร และที่สำคัญ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
เทศบาลเมืองแจระแม เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล ใน
การบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการทำงาน
2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินงาน
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินงาน
1. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๒ ศูนย์
2. สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา-เทศบาล
เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์ รั ป ชั น หมายถึ ง การใช้ ต ำแหน่ ง หน้ า ที่ ส าธารณะเพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว หรื อ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวมหากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระทำคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได้

2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวั งการคอร์รัปชันใน
ระดับตำบล
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองแจระแม
6. วิธีดำเนินการ
1. ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2. นำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

