แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ.2561- 2564)

ของเทศบาลตําบลหัวไทร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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คํานํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตําบลหัวไทร ถือ
เปนคูมือสําคัญในการนําไปใชเปนกรอบแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ซึ่งในปจจุบันปญหาการทุจริตของบุคลากรภาครัฐ นับเปนปญหาที่
รุนแรงและมีแนวโนมที่จะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศมากขึ้นทุกป เพื่อใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส และมี
การดํ า เนิ น การถู ก ต อ งตามกฎหมายและระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ จะต อ งมี ก ารจั ด ระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุมคาของทรัพยากรที่ใชไป
โดยตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุน ภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และใหผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และ
จริยธรรม เพือ่ ใหองคกรปราศจากการทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตําบลหัวไทร
เปนแผนที่มุงสงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร , พนักงานสวนตําบล , พนักงานจางและ
สมาชิกสภาฯ ใหมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ และตลอดจนประชาชนในการแกไขและปองกันปญหาการทุจริต สงเสริม
บทบาทและการมีสว นรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหัวไทร
และใหมีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใชอํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานสวนตําบลในการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทํา
แผน เพื่อใชเปนกรอบแนวทางใหบรรลุภารกิจดังกลาวขางตน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลตําบลหัวไทร
ฉบับนี้ไดบรรจุแผนงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย
4 มิติ
มิตทิ ่ี 1 การสรางสังคมทีไ่ มทนตอการทุจริต
มิตทิ ่ี 2 การบริหารราชการเพือ่ ปองกันการทุจริต
มิตทิ ่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่
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หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
ตําบลหัวไทร ฉบับนี้คงจะเปนประโยชนในดานการนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์อยางสูงสุดตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ( 2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลหัวไทร
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87

๑

สวนที่ 1

บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่นไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต
ในทางปฏิบตั ทิ าํ ใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิน่ เพิม่ มากยิง่ ขึน้ เชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มีดงั นี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิน่
2) สภาพหรือปญหาทีเ่ กิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อ ลั ก ษณะป ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิน่
สาเหตุและปจจัยทีน่ าํ ไปสูก ารทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ สรุปพอสังเขปดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
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กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดการทุจริต
2) สิง่ จูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิง่ ขึน้
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ง ใส การทุ จ ริ ต ในป จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิ์ในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพือ่ เพิม่ “รายไดพิเศษ” ใหกบั ตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบงั หลวง โดยไมมคี วามละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวา จะเปนภาคการเมือง โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวา
เปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู
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เสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่น
อยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 5 หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพือ่ ใหประเทศไทยไดรบั การประเมินดัชนีการรับรูก ารทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ไมใชตาํ แหนงหนาทีใ่ นทางทุจริตประพฤติมชิ อบ
โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมทีไ่ มทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1)เพือ่ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่
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2)เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมถึงประชาชนในทองถิน่
3)เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมือง
ทีด่ (ี Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
4. เปาหมาย
1)ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท อ งถิ่ น มี จิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการให บั ง เกิ ด ประโยชน สุ ข แก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2)เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3)โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการที่ ส นั บ สนุ น ให ส าธารณะและภาคประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบตั หิ รือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
4)กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทีม่ เี ขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอาํ นาจอยางเหมาะสม
5)องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

๕
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจติ สํานึกรักทองถิน่ อันจะนํามาซึง่ การสรางเครือขายภาคประชาชนทีม่ คี วามเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ จากภายในและภายนอกองคกรทีม่ คี วามเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดาน
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตทีเ่ ขมแข็งอยางยัง่ ยืน
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สวนที่ ๒5

แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561– 2564)
เทศบาลตําบลหัวไทร
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสราง 1.1 การสราง
สังคมที่ไมทน จิตสํานึกและ
ตอการทุจริต ความตระหนักแก
บุคลกรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหารขาราชการ
เมืองฝายสภา
ทองถิ่น และฝาย
ประจําของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1 )โครงการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2)โครงการฝกอบรม
สัมมนา ใหความรูดาน
ระเบียบ และอื่นๆ แก
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงาน ลูกจาง
และพนักงานจาง
3) โครงการพัฒนา
จิตสํานึกและ
จรรยาบรรณ
คณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
พนักงานจางและ
ประชาชนทั่วไป
4) โครงการ 5 ส. Big
Cleaning Day
เทศบาลตําบลหัวไทร
1) โครงการสงเสริม
อาชีพใหประชาชน
2) โครงการถนน
อาหารปลอดภัย และ
ตลาดสด นาซือ้ เพือ่
สงเสริมการทองเที่ยว
แบบวิถีไทย

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)
10,000

งบประมาณ
(บาท)
10,000

งบประมาณ
(บาท)
10,000

งบประมาณ
(บาท)
10,000

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

40,000

40,000

40,000

40,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000
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มิตทิ ่ี 1

1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน

1) โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหัวไทร

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

รวม

7 โครงการ

3,170,000

3,170,000

3,170,000

3,170,000

6
สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561– 2564)
เทศบาลตําบลหัวไทร
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2. การ
บริหาร
ราชการเพือ่
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร

1) กิจกรรม”ประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
ทองถิ่น"

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ
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2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบตั ริ าชการ

1) มาตรการสราง
ไมใชงบฯ
ความโปรงใสในการ
สรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
2) มาตรการออก
ไมใชงบฯ
คําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ
3) กิจกรรม “การ
ไมใชงบฯ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ”
4) กิจกรรมสรางความ
ไมใชงบฯ
โปรงใสในการใชจาย
งบประมาณ
5) โครงการเผยแพร
ไมใชงบฯ
ขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ-จัดจาง
6) กิจกรรมการ
งบประมาณ
จัดบริการสาธารณะ
รวมในคาวัสดุ/
และการบริการ
คาใชสอย
ประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแก
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบตั ิ
7) กิจกรรมสรางความ
ไมใชงบฯ
โปรงใสในการ
ใหบริการรับชําระ
ภาษีของเทศบาล
ตําบลหัวไทร

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

งบประมาณ
รวมในคาวัสดุ/
คาใชสอย

งบประมาณ
รวมในคาวัสดุ/
คาใชสอย

งบประมาณ
รวมในคาวัสดุ/
คาใชสอย

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

7
สวนที่ ๒

แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561– 2564)
เทศบาลตําบลหัวไทร

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
8) กิจกรรม
ดําเนินการในระบบ
การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e – GP)
9) กิจกรรมการ
ควบคุมการเบิกจาย
ใหมีประสิทธิภาพตาม
ระเบียบ กฎหมาย

2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและ
ใชอํานาจหนาที่
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง
ทีด่ ี

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่
ประจักษ

1) กิจกรรมการลด
ขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
2) โครงการลด
ขัน้ ตอนและระยะ
เวลาการปฏิบัติ
ราชการ
3) มาตรการ การมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
4) มาตรการ มอบ
อํานาจของ
นายกเทศมนตรี
1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูมี
จิตสาธารณะ
2) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูมา
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

งบประมาณ
รายจาย
ประจําป

งบประมาณ
รายจาย
ประจําป

งบประมาณ
รายจาย
ประจําป

งบประมาณ
รายจาย
ประจําป

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

30,000

30,000

30,000

30,000
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สวนที่ ๒

แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561– 2564)
เทศบาลตําบลหัวไทร
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบ หรือรับ
แจงหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต

1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
2) มาตรการ “ให
ความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกร
อิสระ
3) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน

มิตทิ ่ี 2

รวม

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสว น
รวมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารใน
ชองทางที่เปนการ
อํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชน ไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ริ าชการ
ตามอํานาจหนาที่
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิน่ ไดทกุ
ขัน้ ตอน

2 โครงการ 10
กิจกรรม 7 มาตรการ
1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลหัวไทรใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบลหัว
ไทร
3) กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลหัวไทร
4) มาตรการ
“เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย”

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ
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สวนที่ ๒

แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561– 2564)
เทศบาลตําบลหัวไทร
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบลหัว
ไทร
3) กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลหัวไทร
4) มาตรการ
“เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย”

3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รอง
ทุกขของ
ประชาชน

1) กิจกรรม
ดําเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข
เทศบาลตําบล หัวไทร
2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกข
ทราบ
3) โครงการเสวนา
พัฒนาชุมชนให

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

20,000

20,000

20,000

20,000
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เขมแข็ง
4) โครงการทบทวน
ปรับปรุง ถอดองค
ความรูแผนชุมชน
เทศบาลตําบลหัวไทร
5) โครงการเวที
ประชาคมทองถิ่น
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2561 –
2564)

10,000

10,000

10,000

10,000

15,000

15,000

15,000

15,000

10
สวนที่ ๒

แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561– 2564)
เทศบาลตําบลหัวไทร
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3.3 การสงเสริม
ใหประชาชนมี
สวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

1) การดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเทศบาลตําบล
หัวไทร
2) กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกข
ทราบ
3) โครงการเสวนา
พัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง
4) โครงการทบทวน
ปรับปรุง ถอดองค
ความรูแผนชุมชน
เทศบาลตําบลหัวไทร
5) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคม
เขารวมเปน
คณะกรรมการ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ
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หมาย
เหตุ

ตรวจรับงานจาง
6) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีเทศบาล
ตําบลหัวไทร
มิตทิ ่ี 3

รวม

4. การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิน่

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใจ
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

2 โครงการ 10
กิจกรรม 7 มาตรการ
1) กิจกรรมการจัดทํา
และรายงานผลการ
จัดทําระบบควบคุม
ภายใน
2) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

75,000

75,000

75,000

75,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

11
สวนที่ ๒

แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561– 2564)
เทศบาลตําบลหัวไทร
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการ
ตามชองทางที่
สามารถ

1) มาตรการสงเสริม
ใหประชาชนมีสวน
รวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยาย
2) กิจกรรมการ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ
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หมาย
เหตุ

ดําเนินการได

รายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ
3) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจางจากตัวแทน
ชุมชน

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น

1) กิจกรรมการ
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น
2) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหัวไทร
4.4 เสริมพลังการ 1) มาตรการเฝาระวัง
มีสวนรวมของ
การคอรรัปชั่นโดย
ชุมชน
ภาคประชาชน
(Community)
2) กิจกรรมการติด
และบูรณาการ
ปายประชาสัมพันธ
ทุกภาคสวนเพื่อ กรณีพบเห็นการทุจริต
ตอตานการทุจริต
มิตทิ ่ี 4

รวม

7 กิจกรรม
2 มาตรการ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

60,000

60,000

60,000

60,000
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สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่ มทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิ บั ติ ง านจะตองมี ค วามสุ จ ริ ต โปร ง ใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้ ง เป น การเสริ ม สร า ง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
ที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีส วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่ งที่จะตองมีการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใน
สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกั น วาการที่ จะทําให ปญหาการคอร รั ป ชั่ น
ลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสราง
ทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่
ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบ
ธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และ
การมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกให
เห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบัน
ยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม
(Legitimacy) หลั ก ความโปร ง ใส (Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการตรวจสอบได
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

๑๓
การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสราง
มาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค
แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมทีด่ ไี ดตอ ไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารราชการของเทศบาลตํ า บลหั ว ไทร เทศบาลตํ า บลหั ว ไทร
จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูบ ริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม
3.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ (Anti Corruption)
3.3 เพื่ อใหผูบ ริหารทองถิ่ น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
3.4 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ ริหารทองถิน่
6.2 มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
6.3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
6.4 จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
10,000.- บาท
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม
และจริยธรรม
10.2 ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรู ค วามเข า ใจและให ค วามสํ า คั ญ กั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ (Anti Corruption)
10.3 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวติ ได
10.4 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรม สัมมนา ใหความรูด า นระเบียบ และอืน่ ๆ แกคณะผูบ ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง
2. หลักการและเหตุผล
การฝกอบรม และสัมมนา เปนกระบวนการที่จะสรางทักษะความเขาใจ และขอมูลขาวสารขององคกร
ไปยังพนักงาน เปนการออกแบบเพื่อชวยใหพนักงานมีทัศนคติที่ดี เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดี โดยการสราง
ความเขาใจในการทํางาน กิจการ เพื่อนรวมงานที่ตองทํางานรวมกัน และภารกิจทีจ่ ะตองรับผิดชอบ เพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึน้
เทศบาลตําบลหัวไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการบริการประชาชน ตามกฎหมาย
กําหนดโดยมี วัตถุประสงคเพื่อให เกิ ดประโยชนสุ ขของประชาชน ภายใตนโยบายของคณะผูบริ หาร และมี
พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางเปนผูแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ภายใตการตรวจสอบของสมาชิกสภา
เทศบาล
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความเขาใจในระเบียบขอกฎหมายใหมๆ ของทางราชการ รวมถึงการสราง
ทัศนคติ คานิยมที่ดีของการทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง เพื่อนําไปสูการพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ สรางทัศนคติ ความรูค วามเขาใจ วิธีการปฏิบัติงาน เสริมสรางทักษะและแนวทางการ
ทํางานรวมกันของคณะผูบ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลหัวไทร
3.2 เพือ่ สรางขวัญและกําลังใจใหแก พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง และมีความอุตสาหะ

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

๑๕
ตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
3.3 ส งเสริ มกระตุ นให พนั กงานเทศบาล ลู กจ าง และพนั กงานจ างมี ความกระตื อรื อรนในการ
ปฏิบัติงานอยางสม่าํ เสมอ
3.4 เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง
พรอมทัง้ แนวทางการแกไขปญหา
4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง สังกัดเทศบาล
ตําบลหัวไทร จํานวน 80 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ประชุมปรึกษาหารือพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางทั้งหมด เพื่อหาความตองการพัฒนา รวมถึง
วิธีการฝกอบรม สัมมนาที่เหมาะสม
6.2 เสนอโครงการ
6.3 ดําเนินการตามโครงการ โดยติดตอประสานงานกับสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
6.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ
100,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลหัวไทร ไดรับความรูใหมๆ และมีทัศนคติในการดําเนินงาน เพื่อใหบริการประชาชน
10.2 การบริห ารราชการของเทศบาลตํา บลหัว ไทร มีป ระสิทธิภ าพสามารถแกปญ หาความ
เดือดรอน และความตองการของประชาชนไดตามอํานาจหนาที่ท่ีรับผิดชอบ
10.3 เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ใ นการบริห ารราชการของเทศบาลตําบลหัว ไทร และประโยชนสุข ตอ
ประชาชน
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณ คณะผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงานจางและประชาชนทั่วไป
2. หลักการและเหตุผล
คน เป นทรั พยากรที่ สํ าคั ญที่ สุ ดในกระบวนการบริ หารและดํ าเนิ นงาน การที่ จะบริ หารงานหรื อ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคทก่ี าํ หนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาอยูเสมอนั้นจําเปนตอง
ดําเนินกรรมวิธีในการดําเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฎิบัติงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย การพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณเปนกระบวนการที่จะสรางจิตสํานึก เพื่อชวย
ใหพนักงานมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และทัศนคติทด่ี ี ที่จะนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีโดยการสรางความเขาใจในการ
ทํางาน กิจการ เพื่อนรวมงานที่ตองทํางานรวมกันและภารกิจทีจ่ ะตองรับผิดชอบ เพือ่ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงสู
การพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึน้
เทศบาลตําบลหัวไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการบริการประชาชน ตามกฎหมาย
กํ าหนด โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อให เกิ ดประโยชน สุ ขของประชาชน ตามหลั กบริ หารกิ จการบ านเมื องที่ ดี
ดําเนินงานภายใตพนั ธกิจและนโยบายของคณะผูบริหาร โดยมีพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางเปนผูแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ และการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดไดนั้น ทุกฝายทีม่ สี ว นเกีย่ วของจะตองพึงดํารงตนและตั้งมั่นอยูในศีลธรรม
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกในการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ก็จะนําไปสูการสราง “ธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นจริงในองคกร” เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
ราชการ และเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
ดังนัน้ เพื่อเปนการสรางความเขาใจและรวมถึงสรางทัศนคติ คานิยมทีด่ ีในการบริหารและดําเนินงาน
เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณ คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนั กงานจ าง และประชาชนทั่ วไป เพื่ อให โครงการนี้ เป นสวนหนึ่ งในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจาง ใหปฏิบัติหนาที่ราชการให
เปนไปตามแนวทางมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และพึงดํารงตนใหตั้งมัน่ อยูใ นศีลธรรม ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ย
ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและมีจิตสํานึกใน
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบล
หัวไทร และประชาชนทัว่ ไป มีทศั นคติ และคานิยมทีด่ ใี นการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขององคกร
3.2 เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจางและประชาชน
ทัว่ ไปไดเขาใจในบทบาทหนาทีข่ องตนเองในการบริหารราชการของเทศบาล
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3.3 เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง และประชาชน
ทัว่ ไปมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีสว นรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตามหนาทีข่ องตน
3.3 เพือ่ ใหมรี ะบบการปองกันการกระทําผิดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
4. เปาหมาย
4.1 จัดใหมีการสัมมนาเกี่ยวกับการทํางานรวมกับคณะผูบริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลหัวไทร ทุกคน
4.2 ใหมีการประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภายในองคกร และมีการกําหนด
แนวทางการปองกันการกระทําผิดคุณธรรม จริยธรรมอยางเปนรูปธรรม
4.3 ใหมีประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริต คอรัปชั่นในองคกร และมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรใหเกิดเปนรูปธรรม
4.4 ผลการดํ า เนิ น งานทุ ก กระบวนงานของเทศบาล มี ผ ลลั พ ธ ที่ ดี คื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล มีกระบวนการดําเนินงานที่โปรงใส และเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดประชุมสัมมนารวมกันระหวางคณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
เพือ่ แจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานอยางนอยเดือนละหนึง่ ครัง้
6.2 ให มีก ารทบทวนประกาศคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ของพนั ก งาน ลูกจ า ง และพนั ก งานจ า งของ
เทศบาลรวมถึงการกําหนดแนวทางการปองกันการกระทําผิดจริยธรรม
6.3 ใหมกี ารประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรัปชัน่ ในองคกร
6.4 ใหมีการติดตาม และประเมินผล รายงานผลตอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณในการดําเนินการ
20,000.- บาท
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการไดรับการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับตรวจสอบการทุจริต และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
10.2 หนว ยงานภาครัฐ ให ค วามสํา คัญ กับ การบริห ารงานดว ยความโปร ง ใส ปลอดการทุจ ริต
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
1.ชื่อโครงการ โครงการ 5 ส. Big Cleaning Day เทศบาลตําบลหัวไทร
2.หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่ น ได ดําเนินโครงการ “โครงการทองถิ่นไทยใสใจความ
สะอาด คนในชาติมีความสุข” โดยประยุกตผานโครงการมอบของขวัญปใหม 2559 “เสริมสรางชีวิตใหม
ใหคนไทยมีความสุข”ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนอมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
“รูรัก สามัคคี” ที่มุงเนนในเรื่อง การทํางานใหประสบความสําเร็จ จะตองมีความรอบรูทุกมิติ การ
ปฏิบัติงานตองทําดวยใจมุงมั่น ซื่อสัตย ขยัน อดทน และตองรวมพลังหรือบูรณาการเพื่อใหงานบรรลุผล
สําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว และเกิดความยั่งยืนองคการบริหารสวนตําบลไสหมากไดนํานโยบายดังกลาวมา
ปฏิบัติในหนวยงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนเปาหมายสําคัญ คือประชาชนจะตองไดรับการ
บริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค และพึงพอใจในการบริการที่ไดรับ สวนราชการจึงมีความจําเปนตองมี
การพัฒนาองคกร กระบวนการและบุคลากรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานสนองความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิผล เปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดยเฉพาะเทศบาลตําบลหัวไทร ซึ่งเปนองค
กรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจหลักในการใหบริการประชาชนในทุกๆดาน และไดใหความสําคัญและ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางตอเนื่องมาโดย
ตลอด
อันเปนการยกระดับการใหบริการใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ไดแกกิจกรรม 5
ส. ประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สรางนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส. เปนกิจกรรม
พื้นฐานสําคัญที่นํามาใชพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน ในการสงเสริมการปลูกและปลุกจิตสํานึก ในการ
รักษาผลประโยชนของหนวยงาน กอใหเกิดความสัมพันธในหมูคณะใหมีการปฏิบัติงานรวมกันอยางราบรื่น
เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนการจัดระบบ ระเบียบ ทําใหคนหาเอกสารและวัสดุอุป
กรณท่ีใชในการปฏิบัติงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ดั งนั้ น สํ านักงานปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร จึ งได ดําเนิ น การมาตรการระยะสั้ น จั ด ทํ า
โครงการ 5 ส.Big Cleaning Day เทศบาลตําบลหัวไทร ขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
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จัดการและใหหนวยงานภายในสํานักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดีสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานซึง่ เปนพืน้ ฐานของการพัฒนาไปสูร ะบบบริหารงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากลตอไป
3.วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ ใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3.2 เพือ่ พัฒนาสรางองคความรูใ หบคุ ลากรมีความรู ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานราชการ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส.
3.3 เพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก ให บุ ค ลากรทํ า งานร ว มกั น เป น ที ม อุ ทิ ศ การทํ า งานเพื่ อ การบริ ก าร
ประชาชน ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพลดตนทุน ลดความสูญเสียในเรื่องของเวลา และมีการนําทรัพยากรมา
ใชอยางคุม คามากทีส่ ดุ โดยการใชเทคนิค 5 ส.
3.4 เพื่ อ สร า งบรรยากาศและสิ่ ง แวดล อ มในสถานที่ ทํ า งานเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยพร อ ม
ปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประชาชนผูมารับบริการจากเทศบาลตําบลหัวไทร
4.2 บุคลากรทุกฝายของเทศบาลตําบลหัวไทร ไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง รวมมือ
กันดําเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสยั )
5.พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร
6.วิธีการดําเนินการ
6.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูร บั บริการ
6.2 รายชื่อผูเขารวมอบรม
6.3 รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม
6.4 การประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมจากคณะกรรมการติดตามผล
วิธีการดําเนินงาน
1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมตั ิ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส.ดําเนินการกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ
หลักเกณฑและกําหนดรูปแบบกิจกรรม 5 ส. กําหนดมอบใบประกาศแกหนวยงานที่ไดคะแนนการประเมิน
สูงสุด
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่ อกําหนดแนวทางการปฏิบั ติ / หลักเกณฑมาตรฐาน 5ส./
กําหนดพืน้ ทีส่ ว นกลางในความรับผิดชอบของแตละกอง
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4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/สื่อประชาสัมพันธ
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ
6. มอบใบประกาศแกหนวยงานทีไ่ ดคะแนนการประเมินสูงสุด
7. สรุป ติดตามและประเมินผลโครงการ
การดําเนินงานแบงออกเปน
1. กิจกรรมใหความรูแกบุคลากรเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหัวไทร
2. กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธความรูเรื่อง 5 ส. ใหเปนที่รับทราบโดยทั่วกัน
3. กิจกรรมวันทําความสะอาดครั้งใหญ Big Cleaning Day (3 เดือน/1 ครั้ง)
4. กิจกรรมทําความสะอาดอยางตอเนือ่ ง (โดยจะทําทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห)
5. กิจกรรมตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส.โดยคณะกรรมการ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 ผูรับบริการไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และในบรรยากาศที่ดีรอยละ 80
10.2 ผูเ ขารับการอบรมมีความรูเ รือ่ 5 ส. รอยละ 80
10.3 จํานวนบุคลากรของเทศบาลตําบลหัวไทรเขารวมโครงการฯ รวมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5
ส อยางตอเนือ่ ง รอยละ 90
10.4 คะแนนผลการประเมินของคณะกรรมการ รอยละ 80 ผานเกณฑการประเมิน
10.5 ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
10.6 บุคลากรมีความรู ทักษะและเทคนิคในการปฏิบตั งิ านราชการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.7 บุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทํางาน
10.8 สถานทีท่ าํ งานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยพรอมปฏิบตั งิ าน
1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
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ตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุง
สุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ
ทองถิ่ น ดังนั้ น การที่ ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยู ท่ีดี มีความสุขหรือไม จึงขึ้ นอยูกับการ
ประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบั ติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุ ณ
แผนดินดวยการกระทําทุกสิง่ เพือ่ คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2551 มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม
คุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
ขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความ
พอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎ
แหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทํา
ทุจริตในระบบราชการดวย
ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหัวไทรใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสว นตน
2. เพื่ อปลูกฝงจิ ต สํานึกและคานิยมที่ ดี ในการตอตานการทุ จ ริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหัวไทร
3. เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอน
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4. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ได รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการ
เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน
4. กลุม เปาหมาย
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหัวไทร จํานวน
80 คน
5. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 -2564)
6. งบประมาณดําเนินการ
20,000 บาท
7. วิธีการดําเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจาหนาทีร่ ฐั ในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพือ่ การตอตานการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารและ
ฝายสภาทองถิ่น และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น
7.3 แบงกลุ มทํ ากิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร า งความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และปลูกฝ ง ทัศนคติ แ ละ
วัฒนธรรมที่ดีใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหัวไทร
7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย
8. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเ ขารวมโครงการ ไมนอ ยกวารอยละ 75
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทบั ซอน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลหัวไทร
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี
การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวก
เขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมี
อํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ซึง่ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอน
ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทรจึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกบุคลากรในเทศบาลตําบลหัวไทร เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชน ทั บ ซ อ น ผ า นการประชุ ม ผู บ ริ ห ารกั บ พนั ก งานเทศบาลตํ า บลหั ว ไทร เพื่ อ ให พ นั ก งาน
ทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน
เพือ่ ไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน
3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลหัวไทร
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3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหัวไทรมีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรือ่ งความซือ่ สัตย สุจริต มุง มัน่ ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ธรรมอันมัน่ คง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรปั ชัน่ มุง สูก ารเปนขาราชการทองถิน่ ไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาลตําบลหัวไทรและพนักงานจางเทศบาลตําบลหัวไทร
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรือ่ งผลประโยชนทบั ซอน
ผลลัพธ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเกี่ ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
โดยสภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่เทศบาลตําบลหัวไทร ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชี พ
คาขายและรับจาง แตในสภาวะปจจุบันเศรษฐกิจซบเซา ประชาชนบางสวนมีรายไดที่แนนอนและบาคน
ถึงกับวางงาน มีรายจายสูงกวารายได บางครัวเรือนก็มีหนี้สิน ซึ่งการสงเสริมอาชีพใหประชาชนจึงเปน
สิ่งจําเปนในการแกไขปญหาดังกลาวอีก ทั้งเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพิ่มรายได
ลดรายจายและสรางโอกาส
ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชนขึ้น โดยมีกิจกรรมการ
อบรมความรูดานวิชาการ ทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งผูเขารวมโครงการจะนําไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว นําไปเปนอาชีพเสริม หรือพัฒนามาตรฐานของผูประกอบอาชีพขายอาหาร อีกทั้งใชเวลา
วางใหเปนประโยชน เพือ่ เปนการเพิม่ รายไดลดรายจายใหกบั ครอบครัวตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ สงเสริมอาชีพใหประชาชนไดมคี วามรู มีทกั ษะ มีประสบการณ
3.2 เพื่อเปนการแกไขปญหาคนวางงาน ไมมีอาชีพที่แนนอน และสรางโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพในการเพิม่ รายไดและลดรายจายแกครัวเรือน
3.3 เพื่อเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3.4 เพือ่ สรางมาตรฐานของผูป ระกอบอาชีพขายอาหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลหัวไทร
5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมอาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เขียนโครงการขออนุมตั ิ
6.2 ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนดานวิชาการและวิทยากร
6.3 ประชาสัมพันธ ประสานชุมชน กลุมตางๆ และประชาชนที่สนใจใหเขารวมโครงการ
6.4 ดําเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปและรายงานผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
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4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายที่ตั้งไวในแตละป กองสวัสดิการสังคม ดานบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชน ตั้งไว 40,000.- บาท
9. ผูร บั ผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนามาตรฐานของผูป ระกอบการอาชีพขายอาหาร
10.2 ประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน
10.3 ลดคาใชจา ยและเพิม่ รายไดในครัวเรือน
10.4 สามารถแกไขคนวางงานและบุคลากรในชุมชนไปแสวงหางานทําในพืน้ ทีอ่ น่ื
1. ชื่อโครงการ :โครงการถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดนาซื้อเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแบบวิถีไทย
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ตามที่เทศบาลตําบลหัวไทร ไดจัดทําโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดนาซื้อเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยววิถีไทย ตามนโยบายของคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหัวไทร ที่ไดกําหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่เทศบาลตําบลหัวไทร โดยมีตลาดที่มีความเปนเอกลักษณของอําเภอหัวไทร
เปนตัวดึงดูดความสนใจและของนักทองเที่ยว และเปนการสงเสริมนโยบายรัฐบาลที่กําหนดใหป 2558
เปน “ปทองเที่ยววิถีไทย” เพื่อสรางภาพลักษณดานบวกที่เชื่อมโยงความรูสึกของนักทองเที่ยวใหเขาถึง
วิถีไทยอันเปนการดํารงไว ซึ่งวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ควบคูกับการกระตุนใหเกิดบรรยากาศการเดินทาง
ทองเทีย่ วที่สนุกสนานและเบิกบานใจ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะผูบริหารของเทศบาลมีมติเห็นชอบที่จะสามารถตอโครงการ
ดังกลาวเนื่องจากเปนโครงการดังกลาวใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาไปสูความยั่งยืนอันจะเปนประโยชนตอประชาชนและสงเสริมการ
พัฒนาทองถิ่น การพัฒนาเทศบาลตําบลหัวไทร ตามภารกิจหนาที่ในมิติตางๆ เชน การสงเสริมการทํามา
หากินของประชาชน การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี การสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน
เทศบาลตําบลหัวไทร โดยสํานักปลัดเทศบาล ไดจัดทําโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสด
นาซือ้ เพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วแบบวิถไี ทย
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาตลาด สถานประกอบการดานอาหารในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร ใหไดมาตรฐาน
และสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ใหเกิดเปนรูปธรรม
3.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลตําบลหัวไทรใหเปนแหงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณของอําเภอหัวไทรเปน
จุดขาย เพือ่ ดึงดูดนักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติใหเขามาในพืน้ ที่
3.3 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนผูบริโภคและนักทองเที่ยวมีความรูในการเลือกบริโภคอาหาร ที่
ปลอดภัย มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร
3.4 เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ ผูสั มผัสอาหาร เจาหนาที่ และภาคี
เครือขายดานอาหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 พัฒนาตลาดสดของเทศบาลตําบลหัวไทรใหผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อวิถีไทยของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการจําหนายอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภค เพื่อจูงใจผูบริโภคมาซื้อสินคา
ในตลาดสดเทศบาลตําบลหัวไทรมากขึ้น
5.2 จัดตั้งถนนอาหารปลอดภัยโดยมีรูปแบบที่เนนความเปนเอกลักษณของอําเภอหัวไทรเปนจุด
ขาย มีรานอาหารแผงลอยจําหนายอาหารที่ไดมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย และตลาดผานเกณฑ
มาตรฐานถนนอาหารปลอดภัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 แหง เพื่อเปนแหลง
ทองเทีย่ วและจายตลาดในพืน้ ทีส่ รางรายไดและกระตุน เศรษฐกิจใหกบั ประชาชนในพืน้ ที่
5. พื้นที่ดําเนินการ
5.1 ตลาดสดเทศบาลตําบลหัวไทร
5.2 บริเวณใตสะพานริมคลองหัวไทรและพืน้ ทีใ่ กลเคียงและบริเวณตลาดเกาเทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 ประชุมชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของโครงการเพื่ อ วางแผนการดํ า เนิ น งานร ว มกั น
ระหวางคณะผูบริหารของเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูแทนชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 แตงตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อรับผิดชอบบริหารโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการ และอาจแตงตั้งคณะทํางานฝายตางๆ เพื่อชวยเหลือในการดําเนินงานตาม
โครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย
6.3 คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะทํางานฝายตางๆ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกําหนด
กิจกรรมและกําหนดแผนในการดําเนินงาน
6.4 ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด โดยมีการติดตามประเมินผลควบคูไปดวย
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6.5 กําหนดใหคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะทํางานฝายตางๆ ประชุมรวมกันอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนปรับปรุงขอบกพรองการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ หรือกําหนดกิจกรรม
หรือแนวทางการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
3,000,000.-บาท/ปงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานธุรการ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 ผูบริโภค ไดแก ประชาชน นักทองเที่ยว ไดรับบริการอาหารที่ปลอดภัย
10.2 เทศบาลตําบลหัวไทร เปนที่รูจักและไดรับความเชื่อถือ ในเรื่องตลาดสดนาซื้อ และถนน
อาหารปลอดภัยและความเปนเอกลักษณของอําเภอหัวไทร กระตุนใหอยากมาเที่ยว และซื้อสินคาและ
บริการในตลาดสดเทศบาลตําบลหัวไทร และถนนอาหารของเทศบาลตําบลหัวไทร
10.3 ประชาชนในเขตเทศบาล มีรายไดจากการคาขาย และใหบริการเปนการกระตุนเศรษฐกิจและ
สรางอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทร
2. หลักการและเหตุผล
หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ขวบนั้น เปนหลักการที่
คํานึงถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม เพื่อใหโอกาสในการพัฒนาเด็กทุกดานตามลําดับชั้นของ
การพัฒนาการอยางสมดุล และเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษานั้นเปนภารกิจหนาที่หลักของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทร
ที่ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมใหมีการดําเนินการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดการศึกษา
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ปฐมวัยมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพทั้งทางดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทร เปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการ
เตรียมความพรอมผูเยาวใหเปนผูใหญที่ดีในสังคม
การสรางภาพลักษณะนิสัยใหนักเรียนรูจักระเบียบ
ขอบังคับ กฎเกณฑและกติกาตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาที่ที่ตนพึงมีตอหมูคณะ ชุมชน และสังคมได
อยางเหมาะสมได จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทรขึ้น
เพื่อเปนการปูพื้นฐานประชาธิปไตยใหดีขึ้นและรูจักปฏิบัติตนใหถูกตองตามภาระหนาที่และวิถีชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตย ใหสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรับผิดชอบ รูจักสิทธิและหนาที่ รวมทั้งคิดเปนและแกปญหาเปน
3.2 เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความเปนผูนําและผูตามที่ดี และคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน
3.3 เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติจริง
3.4 เพื่อสงเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเองตามวิถีประชาธิปไตย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ดานปริมาณ
-นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทรทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย
4.2 ดานคุณภาพ
-เด็กเคารพสิทธิของผูอื่นและนําประชาธิปไตยไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- เด็กดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยได
- เด็กมีนิสัยรักความเปนประชาธิปไตย
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประชุมชี้แจงคณะครูผูดูแลเด็กทุกคน
6.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยสําหรับเด็กปฐมวัย
6.3 ติดตามผลและประเมินผล
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 –2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ
10.1 นักเรียนมีวินัยในตนเองตามวิถีประชาธิปไตย
10.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง และตอสวนรวม
10.3 นักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมีความสุข
10.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอยางเหมาะสม

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว
3 ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริม่ จากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ชาติ แ ละประชาชนเพื่ อ ให ป ระเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเกี ย รติ ภู มิ ใ นด า นความโปร ง ใสทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึง่ การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ ธรร
มาภิบาลที่สู งขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เ ปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมทีไ่ มทนตอการทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปน
กลไกหนึ่ งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป น หน ว ยงานหลักในการจั ด ทํ า บริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่
สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพือ่ การคุม ครองประโยชนของประชาชนในทองถิน่
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประกอบกั บ มี ป จ จั ย นานั ป การที่ ค อยยั่ ว ยวนใจ บั่ น ทอนความมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว
เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแต
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
มากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากั บ ที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่ น และมู ล คาของความเสียหายของรัฐ ที่ คนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องคกรปกครองสวนทองถิน่
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ หี รือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทว่ั ประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
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เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรทีบ่ ริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครัง้
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1
ครัง้
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- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแตงแตง โยก ยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
1. ชื่อมาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. หลักการและเหตุผล
การสรรหาและคัดเลือกเปนกระบวนการหลักสําคัญที่เปนจุดเริ่มตนในการบริหารงานบุคคล การ
ที่องคกรจะกระทํ า ภารกิ จ หลักให บ รรลุ วั ต ถุประสงคและมีประสิทธิ ภ าพนั้น หน ว ยงานจําเปนจะตองมี
บุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือกจึงมีความสําคัญในการ
บริหารงานบุคคล เพราะถาองคกรมีบคุ ลากรทีด่ ี มีความสามารถ ปจจัยดานอืน่ ๆก็จะดีตามมา
เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดมีการจัดทํามาตรการสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตในการ
สรรหาและคัดเลือก เพื่อใหกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ของเทศบาลตําบลหัวไทร ดําเนินการ
อยางถูกตองตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยกําหนดใหมีรูปแบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน
มีความโปรงใส ยุ ติธรรมในการดําเนินการ เพื่อใหการปฏิบั ติงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ สรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตในกระบวนการดานการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
3.2 เพือ่ ใหการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลตําบลหัวไทร ที่ไดรับการสรรหาและคัดเลือก พนักงาน
จาง และบุคคลโดยทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
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เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตําบลให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ
6.2 มี การจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อวิเคราะหการ
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพือ่ ใหตรงกับความตองการและภารกิจงาน
6.3 มีการประกาศเผยแพร และมีการประชาสัมพันธตามชองทางตางๆเชน มีการประชาสัมพันธ
โดยการสงจดหมายไปยังหนวยอื่นตางๆ มีการประชาสัมพันธตามหมูบานเพื่อใหประชาชนไดรับทราบ และมี
การประชาสัมพันธทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลหัวไทร
6.4 มีแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอยางชัดเจน เชน การรับสมัครพนักงานจางมีการแตงตั้งคณะกรรมการโดย
ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการสรรหา เปนตน ในการดําเนินการการสรร
หา มีการจัดทําประกาศโดยเปดเผยขัน้ ตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรอยางชัดเจน
6.5 มีการประกาศผลการสรรหา โดยจัดทําเปนประกาศไวที่บอรดประชาสัมพันธและเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6.6 การดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนในการสรรหาจะต อ งส ง เอกสารผู ท่ี ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช) ตรวจสอบความถูกตอง
และใหความเห็นชอบ
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร บั ผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตําบลหัวไทร เกิดความโปรงใส
ปราศจากการทุจริต และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับดานการบริหารงานบุคคล
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10.2 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ
โดยพิจารณาจากความกาวหนาของขัน้ ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

โดยที่
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1

ขัน้ ตอนที่ 2

ขัน้ ตอนที่ 3

ขัน้ ตอนที่ 4
ขัน้ ตอนที่ 5

ขัน้ ตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขัน้ ตอนที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 3
ขัน้ ตอนที่ 4












ขัน้ ตอนที่ 5



รายละเอียดการดําเนินงาน
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตําบลดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.จังหวัด) และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกีย่ วของ
มีการประกาศเผยแพรตามชองทางตางๆเชน มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยอื่นตางๆ มีการ
ประชาสัมพันธตามหมูบานเพื่อใหประชาชนไดรับทราบ และมีการประชาสัมพันธทางเว็บไซต
ของเทศบาลตําบลหัวไทร
แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน เชน การรับสมัครพนักงานจางมีการแตงตั้งคณะกรรมการโดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการสรรหา เปนตน
สงเอกสารผู ท่ีได รับการคัดเลือกใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง หวัดนครศรีธรรมราช
(ก.ท.จ.จังหวัด) ตรวจสอบความถูกตองและใหความเห็นชอบ
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.จังหวัด) เห็นชอบ เทศบาล
ตําบลหัวไทร ถึงจะออกคําสั่งแตงตั้งได และตองไมออกคําสั่งกอนวันที่เทศบาล รับมติ ก.ท.จ.
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จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลหัวไทร เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่
เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาล
มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อใหเปนไปตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต อภารกิจของรัฐ ไม มีขั้นตอนการปฏิบั ติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา
48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งใน
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือ
ตามทีน่ ายกเทศมนตรี มอบหมาย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการเป น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
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บานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่
มีความยุง ยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาทีข่ องเทศบาลขึน้
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เป น การลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารประชาชนให ไ ด รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพือ่ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ขิ องผูบ ริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อป อ งกั น การผู ก ขาดอํ า นาจหน า ที่ ใ นการใช ดุ ล พิ นิ จ อั น อาจเป น เหตุ แ ห ง การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมชิ อบในตําแหนงหนาทีร่ าชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4
ฉบั บ ประกอบด ว ย นายกเทศมนตรี ม อบหมายให ร องนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ม อบหมายให
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุ มัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ให ผู รั บ มอบหมายงานตามคําสั่ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามคําสั่ งที่ ได รั บ มอบหมายใน
ทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูร บั ผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตังชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีไ่ ดรบั อยูใ นระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการ
ทุจริต
2.2.2 การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพิม่ เติมและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ ปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพือ่ ใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซือ้ จัดจางของหนวยงาน
3.4 เพือ่ ใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
3.5 เพือ่ ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพือ่ เปนขอมูลใหกบั ประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซือ้ จัดจาง
6.2 จํ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.7 เผยแพรขอ มูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพือ่ เปนการปองกันการใชจา ยเงิน เพือ่ สงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง
ความเกีย่ วของกับผูเ สนองานในการจัดหาพัสดุ เพือ่ ปองกันผลประโยชนทบั ซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร บั ผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจา ยเงิน เพือ่ สงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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เนื่องจากเทศบาลตําบลหัวไทร มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อใหเปนไปตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปน
หนาทีข่ องเทศบาล ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง
ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระ
ตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคทจ่ี ะใช ราคา และประโยชนระยะยาวทีจ่ ะไดรบั ประกอบกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงบประมาณของเทศบาลเป น ไปอย า งโปร ง ใส ตรวจสอบได เกิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง
ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อใหประชาชนได รับทราบขอมู ล ขาวสารเกี่ ยวกับการจั ด ซื้ อ – จั ด จางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพือ่ ปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบเสียงตามสาย
Facebook
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพือ่ จัดทําประกาศ ดังนี้
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- ประกาศการจัดซือ้ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซือ้ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชือ่ ผูผ า นการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซือ้ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบเสียงตามสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร บั ผิดชอบ
กองคลัง เทศบาตําบลหัวไทร

10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอ มูลขาวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจางไมนอ ยกวา 4 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการทีจ่ ดั ซือ้ จัดจางทัง้ หมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
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2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
เทศบาลตําบลหัวไทร บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลหัวไทร เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เปนอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชน
ผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวาง
ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ เทศบาลตําบลหัวไทร ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และ
ทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดาน
การสงเสริมการพัฒ นาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ
ส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี ท อ งถิ่ น , ด า นการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว, ด า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบตั ิ และเพือ่ เปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบตั ิ
3.2 เพือ่ เปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรปั ชัน่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบตั ิ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดาน
ระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการ
สงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดาน
การสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดาน
ศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการ
น้าํ เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือ่ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพืน้ ที)่
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
9. ผูร บั ผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบตั ิ
10.2 ไมมกี ารทุจริตคอรรปั ชัน่ ในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน

1. ชือ่ กิจกรรม กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใหบริการรับชําระภาษี ของ เทศบาลตําบลหัวไทร
2. หลักการและเหตุผล
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ในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีทั้งรายไดจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดเก็บเอง รายไดที่รัฐจัดเก็บให รายไดที่รัฐแบงให และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งทําใหเทศบาล
ตําบลหัวไทร สามารถนําเงินรายไดไปดําเนินงานจัดสรรทั้งการบริหารจัดการองคกร การพัฒนาตําบล ดวย
เหตุ นี้ เ องในการพิ จ ารณาจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งมี ค วาม
รอบคอบและคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ประชาชนจะไดรับจากการดําเนินงานตางๆ เพราะรายไดทุกบาททุก
สตางคของเทศบาลตําบลหัวไทร มาจากภาษีของประชาชน ดังนั้นเองกองคลังจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให
เงินรายไดดานภาษีทตี่ องจัดเก็บเองเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึง
รายรับดานภาษีตางๆ ของเทศบาลตําบลหัวไทร ซึ่งจะทําใหเกิดความไววางใจและรูสึกถึงความจริงใจของ
เทศบาลตําบลหัวไทร ในการใหบริการสาธารณะรับชําระภาษี เชนภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
บํารุงทองที่ จึงไดจัดทํากิจกรรมสรางความโปรงใสในการใหบริการรับชําระภาษี ของ เทศบาลตําบลหัวไทร
3.วัตถุประสงค
เพือ่ ใหการบริการรับชําระภาษีของเทศบาลตําบลหัวไทร เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการดําเนินงานตามวิธกี ารดําเนินงานครบทุกขัน้ ตอน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการรับชําระภาษีภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ใหประชาชนทราบ
6.2 เมือ่ มีการรับชําระภาษีมกี ารออกใบเสร็จการรับเงินใหประชาชนทุกครัง้
6.3 เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัย และใหบริการแนะนําเกี่ยวกับการชําระภาษีที่
เกีย่ วของกับ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เพือ่ ใหประชาชนมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับรายไดทอ งถิน่
6.4 สรุปผลการจัดเก็บรายไดจากภาษีภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่
ประกาศใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซด ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสายหอ
กระจายขาว เมื้อสิ้นสุดรอบการรับชําระภาษี
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบ
งานจัดเก็บรายไดกองคลัง เทศบาลตําบลหัวไทร
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10. ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบขอมูลการรายไดจากการรับชําระภาษีของเทศบาลตําบลหัวไทร ทําใหเกิด
ความโปรงใส การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมดําเนินการในระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส (e - GP)
2. หลักการและเหตุผล
การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งพั ส ดุ ส ว นราชการยั ง คงต อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามที่ ร ะเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 แลวแตกรณีทั้งนี้ขึ้นอยูกับวงเงินในการจัดซื้อจัดจางโดยกําหนดใหสวน
ราชการตองจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองครบถวนสมบูรณทุกขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบฯ
ดังกลาวซึ่งในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางในระบบ e- GP ถือเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุซึ่งสวนราชการจะตองปฏิบัติงานคูขนานกันไปทั้ง 2 สวน
จนจบกระบวนงานซื้อจาง กลาวคือเมื่อสวนราชการไดจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุในแต
ละขั้นตอนซึ่งผานการอนุมัติของหัวหนาสวนราชการเรียบรอยแลวเจาหนาที่พัสดุจะตองบันทึกขอมูลเอกสาร
การจัดซื้อจัดจางผานระบบทางอิเล็กทรอนิกสที่เว็บไซตกรมบัญชีกลางเรียกวาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส(ระบบ e - GP) ซึ่งจะเปนศูนยกลางของขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่สามารถเผยแพรบน
เว็บไซตเพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผูที่สนใจสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและ
พัสดุภาครัฐไดอยางถูกตองรวดเร็วครบถวนทั่วถึง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ เพิม่ ความโปรงใสลดปญหาการทุจริตของเทศบาลตําบลหัวไทร
3.2 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและพัสดุ
ภาครัฐที่มีความถูกตองไดรวดเร็วครบถวนและทั่วถึง
3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสวนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหนาของการจัดซื้อ จัด
จางภาครัฐไดในลักษณะ Online
3.4 เพื่อเรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหสามารถเบิกจายใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินของ
รัฐบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
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6.1 เทศบาลตําบลหัวไทร ตองลงทะเบียนเขาใชงาน จะไดรหัสของหนวยงานมาเพื่อทําการเขา
ระบบ
6.2 นําเอกสารการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุในแตละขั้นตอนซึ่งผานการอนุมัติของหัวหนา
สวนราชการเรียบรอยมาบันทึกขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส( e - GP)
6.3 ทําหนังสือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ในการเขาติดตามขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ของ
เทศบาลตําบลหัวไทร ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส( e - GP)

ผานเว็บไซต

กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบขอมูลการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลหัวไทร ทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ( e- GP) ผานเว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ทําใหการ
จัดซื้อ จัดจาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการควบคุมการเบิกจายใหมีประสิทธิภาพตามระเบียบ กฎหมาย
2. หลักการและเหตุผล
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารการเงินของคลัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยแลวจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกา
เพื่อเปนรายจาย เบิกเงินจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได จึงจําเปนตองมีกระบวนการ ขึ้นตอนที่
ถูกตอง มีคามสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งผูปฏิ บัติงานดานการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จะตองปฏิบตั งิ านใหถกู ตองตามทีก่ ฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนดไว
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อมีการรับและจายมีความโปรงใส ตรวจสอบได
2. เพือ่ มีการใชจา ยเงินเปนไปตามระบุวตั ถุประสงค มีทม่ี าทีไ่ ปของการรับและจายอยางชัดเจน
3. เพือ่ ใหการเบิกจายมีความสมบูรณ ชัดเจน ถูกตอง สามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกกอง/ฝาย เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีการดําเนินงาน
1. เจาหนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายกอนทําฎีกาเบิกจาย
2. เจ า หนาที่ รั บ ผิดชอบการจั ด ทําฎีกาของแตละกอง ตองสงเอกสารประกอบฎีกาเบิกจาย
กลับไปที่ เจาหนาที่ท่ีรั บผิดชอบโครงการเพื่ อตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ งกอนสงฎีกาไปฝาย
การเงิน
3. ฝายการเงินรับฎีกา ลงเลขที่คลังรับ และตรวจสอบงบประมาณการเบิกจาย
4. ฝายการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายฎีกา วาครบถวน ถูกตอง ตามระเบียบ
กฎหมายหรือไม และจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค เพือ่ จายใหกบั เจาหนีต้ อ ไป
5. มีการตรวจสอบการดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ
โดยเจาหนาที่ตรวจสอบภายในอีกครั้ง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินงาน
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลหัวไทร
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
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10.1 กระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลหัวไทร ทุกรายการมีความถูกตอง
สมบูรณ รอยละ 100
10.2 เจาหนาที่ที่จัดทําโครงการมีการตรวจสอบเอกสารกอนการเบิกจายไดถูกตองครบถวน
และทําใหการเบิกจายถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ทีด่ ี
2.3.1 มีก ารจัดทํ า แผนภู มิขั้นตอนและระยะเวลาการดํ า เนินการเกี่ ยวกับการบริ ก าร
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของประชาชนมากที่ สุ ด ประกอบกั บ ในป ที่ผ านมาได มี ก ารประเมินองค ก ร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี และไดดาํ เนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนือ่ งทุกปนน้ั
เพื่ อให ก ารประเมิ น บริ ห ารจัดการบ า นเมืองที่ ดี เ ปนไปด ว ยความเรี ย บรอยเกิ ด ประโยชน สุขต อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํา
กวาปที่ผานมา เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการทีด่ ขี ององคกรปกครองสวนทองถิน่ และอํานาจหนาทีข่ องเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพือ่ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพือ่ ลดขัน้ ตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลหัวไทรใหสั้นลง
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4.2 ประชาชนในเขตพืน้ ที่ ตําบลหัวไทร
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาทีข่ องเทศบาลตําบลหัวไทร
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให บ ริการที่ ส ามารถปฏิ บั ติได จ ริงและพิ จ ารณางานในภารกิ จ วาเรื่ อ งใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบั ติ
ราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการ และประกาศกระบวนงานบริ ก าร
ประชาชนที่ น ายกเทศมนตรี ม อบอํ า นาจให ร องนายกเทศมนตรี หรื อ ปลั ด เทศบาลให ป ระชาชนทราบ
โดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหาร
ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบตั ริ าชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบตั งิ าน
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10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลหัวไทรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบ ริหารมากยิง่ ขึน้
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบั ติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”
และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว
จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระ
ราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
เทศบาลตําบลหัวไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางาน
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไข
ปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเขตเทศบาลตําบลหัวไทรใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ ใหประชาชนไดรบั การบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่ อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่
เกิดขึน้ ได
3.3 เพื่ อ ปรั บ ทั ศ นคติ วิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารทํ า งานของบุ ค ลากรให คํานึ ง ถึ ง ผลลั พ ธ ใ นด า นการบริ ก าร
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหัวไทรและผูท ม่ี าติดตอราชการกับเทศบาลตําบลหัวไทร
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพือ่ ขออนุมตั ิ
6.2 จัดใหมกี ารประชุมคณะทํางานปรับปรุงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทัว่ กัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมกี ลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมตั ิ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองใน
การจั ด ทํ า โครงการมาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให บ ริ ก ารให ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561-2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองการประปา กองสาธารณสุข กองการศึกษา กองชาง
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10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรบั การบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูส ภาพปญหาและแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น
ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผู ใต บังคับบัญชา จะพิจารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพือ่ ใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสงู สุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่
การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ มคาในเชิงภารกิ จ แหงรัฐ การลดขั้ นตอนการปฏิ บั ติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของงานซึง่ เปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหัวไทร ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่ กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบ ริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
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6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสัง่ ฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวน
ราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256192564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวาง
ในการประพฤติ มิ ช อบในขั้ น ตอนต า งๆ เกิ ด ขึ้ น ได ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
เทศบาลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี
3.2 เพือ่ ใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรปั ชัน่ ของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรือ่ ง
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5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจทีอ่ ยูใ นอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพจิ ารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปน

ที่

ประจักษ
2.4.1 มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเปนมาแหงการตอสูเพื่อใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรํา
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันที่ 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรี
ไทย ของทุกป เพื่อใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับ
การสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศทีเ่ จริญแลว
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก สตรี เยาวชน ผู สู ง อายุ และคนพิ ก าร ประกอบกั บ เทศบาลมี แ นวทางในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหาร
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ราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตน
ใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชู
เกียรติทใ่ี หความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิน่
ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดน
ใหกับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม
2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคน
ทัว่ ไป
3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปน
แบบอยางแกคนทัว่ ไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ ยกยองเชิดชูเกียรติสตรีทม่ี คี วามซือ่ สัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยาง
ภาคภูมิใจ
3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจ
ในการบําเพ็ญตนที่เปนประโยชนตอสังคมสืบไป
4. เปาหมาย
มอบประกาศเกียรติคณ
ุ ใหแกสตรีไดรบั การคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน 2 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการ
คัดเลือกใหเปนสตรีดเี ดนประจําป เพือ่ ประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตําบลหัวไทรทราบทั่วกัน
เพื่อใหแตละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
เทศบาล เพือ่ ใหคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองไดพจิ ารณาอีกครัง้ หนึง่
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจาก
แตละตําบลภายในเขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ
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6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล
จํานวน 1 ครัง้ /ป โดยเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหัวไทรเปนประธานในพิธี
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไม
นอยกวารอยละ 80
10.2 ผลลัพธ
- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีสตรีที่เปนบุคคลตนแบบที่ดี ปรากฏตอสังคมสืบไป
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติทใ่ี หความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิน่
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ
รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุ
ในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอ
บุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
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3.1 เพื่ อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู
3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชน
ตอไป
3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน
ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลหัวไทร
5. สถานที่ดําเนินการ
ศาลาเอนกประสงคเทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้
- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดีเดน การจักสาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดีเดน เพลงพืน้ บาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
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ผู ทํ า คุ ณ ประโยชน ไ ด รั บ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ป ระชาชนผู มีจิ ต สาธารณะ เพื่ อ ให เ ป น แบบอย า งกั บ
ประชาชน
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติทด่ี าํ รงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพี ย ง เป น ปรั ช ญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หั ว ทรงมีพระราชดํารั ส ชี้ แ นะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิต
เพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล
ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภค
และจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําให
สภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจาย
ของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายได
ใหแกครอบครัวอีกดวย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควร
จะเปน โดยมีพน้ื ฐานมาจากวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคง
และยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน คํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุก
ระดับทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยึด
ทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เนน
แนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบัน ไดนอมนํามาเปนนโยบายและพัฒนาใหความสําคัญกับความ
เปนอยูของเกษตรกร เนน “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา อีกทั้งการพัฒนานั้นจะตองเริ่มตั้งแตคนที่อยูใน
ระดับครัวเรือน ระดับทองถิ่น จึงจะเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
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กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และรวม
กฎหมายอื่ น รวมทั้ ง สอดรั บ กั บ ภารกิ จ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนพั ฒ นา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเปนสําคัญ
เทศบาตําบลหัวไทรไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก ไดคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรทั่วไปอยางรูคุณคาและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนํา
ผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง มาเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน
ดวยการเลีย้ งไกไข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร มีการใชชีวิตประจําวัน ตามหลักของความพอเพียง
ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตอยูในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีคุณคา
3.2 เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร เลี้ยงไกไวรับประทานไขหรือเนื้อไก สงเสริมสุขภาพ
ของตนและบุคคลในครัวเรือน
3.3 เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร ลดรายจาย และเพิ่มรายไดภายในครัวเรือน
3.4 เพื่อเปนการรวมกลุมสรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชนเกิดการสรางงาน สรางรายได และเปน
การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับความรูและทักษะการเลี้ยงไกไขใหแกประชาชนตําบลหัวไทร
รวม จํานวน 30 คน (ฝกอบรมรวมกับกิจกรรมสงเสริมบําบัดฟนฟูและสงเสริมฝกอาชีพใหแกผูติด/
ผูเสพติด)
4.2 ประชาชนมีความรูและทักษะการเลี้ยงไกไข
4.3 ประชาชนรูจักการทํางานเปนกลุม
5. พื้นที่ดําเนินการ
อาคารเอนกประสงคเทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการฯ เพื่อขออนุมัติตอผูบริหารทองถิ่น
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ ฯ ผานทางเสียงตามสายและทางเว็บไซต
6.3 สงหนังสือประชาสัมพันธใหผูนําชุมชนแตละหมูบาน ประกาศและรับสมัครประชาชนที่
สนใจ
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6.4 จัดอบรมสงเสริมความรูตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนดวยการเลี้ยงไกไข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 จัดทํากระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยมีหลักสูตรการเลี้ยงและการจัดการไก
ไข เกี่ยวกับโรคและการปองกัน
6.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอตอผูบริหารทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร มีการใชชีวิตประจําวัน ตามหลักของความพอเพียง ความ
พอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตอยูในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีคุณคา
10.2 ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร เลี้ยงไกไวรับประทานไขหรือเนื้อไก สงเสริมสุขภาพของตน
และบุคคลในครัวเรือน
10.3 ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร ลดรายจาย และเพิ่มรายไดภายในครัวเรือน
10.4 มีการรวมกลุมสรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชนเกิดการสรางงาน สรางรายได และเปนการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ
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ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนว
รวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองทีด่ ี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบตั ิ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จั ด ทําขอตกลงในการปฏิ บั ติราชการของทุกส ว นราชการระหวางส ว นราชการกั บ ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมือง ทีด่ ี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
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ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาทีเ่ พือ่ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นั ก การเมื อ งท อ งถิ่ น และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ การต า งๆ อย า งโปร ง ใสและสุ จ ริ ต
ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรทีม่ หี นาทีส่ าํ คัญ
ดังนั้น เทศบาลหัวไทร จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ใหมปี ระสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบั ติราชการของเทศบาลหั วไทร จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
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6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลหัวไทรใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลหัวไทร จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
2.5.3 ดํ าเนินการให มีเจาหน า ที่ท่ีรั บผิดชอบดําเนินการให เ ปนไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื่ อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยเทศบาลตําบลหัวไทร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ,ทางโทรศัพท, เว็ปไซต ,ตู ปณ. 12, Facebook หรือ
แจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน
ประจําเทศบาลตําบลหัวไทร รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลหัวไทรขึ้น เพื่อ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกีย่ วของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตัง้ เจาหนาทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูม อื ดําเนินการเรือ่ งรองเรียนของเทศบาตําบลหัวไทร
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกีย่ วกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลหัวไทร
ให ผู รั บบริ การ ผู มี ส วนได เสี ย คู สั ญ ญา ประชาชนทั่ ว ไป หน ว ยงานภายนอกตลอดจนบุ ค ลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
หั ว ไทรตามคู มื อ ดํ า เนิ น การเรื่ อ งร อ งเรี ย นของเทศบาลหั ว ไทรโดยปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑทเ่ี กีย่ วของอยางถูกตอง
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสว นรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนได
มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทรใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่
ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนย
ขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลหัวไทรจึงไดใหมี
สถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลหัวไทรใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลหัวไทร (ชั้น ๒) โดยสํานักปลัดเทศบาลตําบลหัว
ไทร เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับ
ความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หัวไทร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอ มูลขาวสารเทศบาลตําบลหัวไทร จํานวน 1 แหง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอ มูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร (ชั้น ๒)
6. วิธีดําเนินการ
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6.1 มีการจัดตัง้ ศูนยขอ มูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มี การจัดวางเอกสารขอมู ล ขาวสารเกี่ ย วกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการทีก่ าํ หนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายอํานวยการ งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอ มูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ
ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก
ของเทศบาลตําบลหัวไทร ไดงา ยและสะดวกมากขึน้
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ ใหมชี อ งทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารของหนวยงานทีห่ ลากหลาย
3.2 เพือ่ ใหประชาชนหรือผูร บั บริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิง่ ขึน้
3.3 เพือ่ ใหมชี อ งทางในการรับเรือ่ งรองเรียนทีเ่ ขาถึงประชาชนไดงา ย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พืน้ ทีท่ ง้ั ในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมแี ละเผยแพรขอ มูลขาวสารในชองทางทีเ่ ปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหัวไทร ชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี เ จ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารประจํ า และให
ประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทอ งถิน่
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่
- รายการ TV
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายอํานวยการ งานธุรการ สํานักเทศบาลตําบลหัวไทร
10.ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร
๒. หลักการและเหตุผล
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร ไดมีการจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร ประกอบกับไดมีการประขาสัมพันธขอมูลขาวสารอีกหลายชองทาง โดย
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสาร
ใหประชาชนไดมาทําการศึกษา คนควา เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนรวมทั้งเปนการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางกันในการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส การรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของตาง ๆ
เทศบาลตําบลหัวไทร ไดเห็นความสําคัญจึงไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลดังกลาว
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพือ่ ใหประชาชนไดรบั ขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง
๓.๒ ประชาชนรับรูถ งึ สิทธิและหนาทีข่ องตนไดอยางเต็มทีใ่ นการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตําบลหัวไทร
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดประชุมพนักงานรวมกันกําหนดชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารและรายละเอียด
ขอมูลขาวสารที่จะประชาสัมพันธเผยแพร
๖.๒ แบงงานหนาที่ความรับผิดชอบ
๖.๓ ดําเนินการตามกิจกรรม
- ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ที่เทศบาลจัดบริการใหแกประชาชนผาน
ทางเว็บไซตเทศบาลตําบลหัวไทร
- ปรับปรุงระบบเสียงไรสายใหสามารถใชงานไดดีทุกจุด
- จัดทําคูมือประชาชน เพื่อความสะดวกในการติดตอราชการกับสวน/งานตางๆในเทศบาล
ตําบล
- จัดทําแผนผังการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนทุกจุดที่มีการใหบริการ
- ปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาลใหมีขอมูลขาวสารเปนปจจุบัน
- ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกิจกรรมทางปายประชาสัมพันธj
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- จัดระเบียบตูขอมูลขาวสารใหมีขอมูลตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2๕๔๐ กําหนด และมีปายบอกชัดเจน
- จัดทําบัญชีรายชื่อผูมาเขียนคํารองขอขอมูลขาวสาร
๖.๔ รายงานผลการดําเนินงานประจําปเกี่ยวกับผูมาใชบริการใหผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดใชงบประมาณในการดําเนินงาน
๙. ผูรับผิดชอบ
งานธุรการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร
๑๐. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
ประชาชนมี โ อกาสรั บ ทราบข อ มู ล ข า วสารของเทศบาลตํ า บลหั ว ไทร ด า นต า ง ๆ สามารถ
ตรวจสอบได ทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนการปองกันการทุจริต

3.1.2 มี ก ารเผยแพร ข อ มูลข า วสารเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
ที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเผยแพรใหประชาชน
ทราบและตรวจสอบได
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอืน่ ๆ
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ดั ง นั้ น เทศบาลตํ า บลหั ว ไทร จึ ง ได จั ด ทํ า มาตรการ “เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารที่ สํ า คั ญ และ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลหัวไทร ไดงา ยและสะดวกมากขึน้
3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ ใหมกี ารเผยแพรขอ มูลขาวสารทีส่ าํ คัญและเขาถึงงาย
3.2 เพือ่ ใหมกี ารเผยแพรขอ มูลขาวสารทีห่ ลากหลาย
3.3 เพือ่ ใหประชาชนหรือผูร บั บริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิง่ ขึน้
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอ มูลประเภทตางๆ เผยแพรตอ ประชาชนในพืน้ ที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึน้ ไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พืน้ ทีท่ ง้ั ในและนอกเขตเทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมขี อ มูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิน่
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารทองถิน่
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2654
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร
10.ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรือ่ งรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิน่
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลหัวไทร
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
เทศบาลตําบลหัวไทร เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตอ งการของประชาชน เทศบาลxxxจึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ยรับ เรื่อ งราวรอ งทุก ขเ พื ่อ ไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนทีไ่ ดรบั ความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพือ่ อํานวยความสะดวกแกประชาชนทีม่ าติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร
3.3 เพือ่ เสริมสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพืน้ ที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันได
อยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได
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5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
6.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน
6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 075-389504 ตอ 11 ทางโทรสารหมายเลข 075-388977
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางตู ปณ.12
6.5 ทาง Facebook
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 มีสถิตจิ าํ นวนเรือ่ งรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหัวไทร
10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรือ่ งทีป่ ระชาชนรองเรียน/รองทุกข
10.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 5 วัน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
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การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทุ กครั้ งจะต อ งมี ก ารตรวจสอบ กลั่ น กรองการใช อํา นาจ โดยการเป ด โอกาสให ทุกภาคส ว นได รั บ ทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 5 วัน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพือ่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อให ผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูร อ งเรียนรองทุกขทกุ ราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 5 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร กองชาง กองสาธารณสุขฯ
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสนวนาพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
2. หลักการและเหตุผล
ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารเกี่ยวของกันอยางเปนปกติ
ต อ เนื่ อ ง อั น เนื่ อ งมาจากการอยู ใ นพื้ น ที่ ร ว มกั น หรื อ มี อ าชี พ ร ว มกั น หรื อ การประกอบกิ จ การ มี ก าร
ติดตอสื่อสาร หรือรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกัน ในการกระทํา มีการจัดการ ซึ่ง
มีวัตถุประสงครวมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจรวมกัน
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอาศัยอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
โดยในแตละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ เชน มิติทางดานเศรษฐกิจ มิติ
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางดานสังคม และมิติทางดานวัฒนธรรม ซึ่งในการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเขมแข็งไดเพียงบางมิติเทานั้น เนื่องจากเงื่อนไขและกระบวนการที่นําไปสู
ความเขมแข็งในแตละมิตขิ องแตละชุมชนมีความแตกตางกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน
3.2 เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาใหชุมชนรวมกันคิด รวมกันทําและมีการเรียนรูเพื่ อ
ชวยเหลือซึง่ กันและกัน อันจะนําไปสูก ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในระยะยาว
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเสวนาในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร 4 ครั้ง เพื่อคนหาศักยภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และความตองการของสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาสูชุมชนเขมแข็ง เพื่อคนหาศักยภาพ ภูมิ
ปญญาทองถิน่ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและความตองการของสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาสูชุมชน
เขมแข็ง
5. พื้นที่ดําเนินการ
7 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เขียนโครงการขออนุมตั ิ
6.2 จัดทําแผนการจัดเวทีเสวนา
6.3 ประชาสัมพันธและเชิญกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
6.4 ดําเนินการจัดเวทีเสวนาตามโครงการ
6.5 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) เดือนมกราคม – กันยายน
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย กองสวัสดิการสังคม ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน
คาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อเปน
คาใชจายในโครงการเสวนาพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ตั้งไว 20,000.-บาท (-สองหมื่นบาทถวน-)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน
10.2 เทศบาลทราบถึงความตองการและแนวทางในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งจากสมาชิกใน
ชุมชนจริง
10.3 ชุมชนมีสภาพแวดลอมในการพัฒนาใหชุมชนรวมกันคิด รวมกันทําและมีการเรียนรูที่ดี

1. ชื่อโครงการ: โครงการทบทวน ปรับปรุง ถอดองคความรูแผนชุมชน เทศบาลตําบลหัวไทร
2. หลักการและเหตุผล
แผนชุมชน หมายถึง แผนการทํางาน หรือ แผนปฏิบัติการของชาวบาน ซึ่งเกิดจากขอตกลงรวม
ของคนในชุมชนหรือหมูบาน วาจะทําอะไร เมื่อไร อยางไร บางครั้งขอตกลงเปนการพูดคุย ตัดสินใจและ
มอบหมายงานไปปฏิบัติโดยไมไดเขียนไวในกระดาษ แตบางครั้งก็อาจบันทึกไวเปนลายลักอักษร ซึ่งทําให
ไมลืม ตรวจสอบได แผนชุมชนจะใชรูปแบบใด เปนไปตามความเขาใจและคุนเคย ของชุมชนทองถิ่นนั้น
กระบวนการทําแผนชุมชนมักมีลักษณะที่เปนธรรมชาติ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูแลวในชุมชนหรือหมูบาน
แมวาจะไมไดเรียกวา แผน แตก็มักมีกระบวนการคลายๆกัน คือจะเริ่มจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล
อาจจะเปนขอมูลเรื่องในครอบครัวการทํามาหากิน ดินฟาอากาศ การเมือง ปาไม ลําน้ําที่ผานหมูบาน
เปนตน และสวนใหญเปนการพูดคุยที่ผานการทํากิจกรรมในสถานที่ตางๆ อยางเชน ศาลาวัด งานบวช งาน
บุญ วงเหลา วงกาแฟ วงสมตํา การแขงขันฟุตบอลระหวางหมูบาน ขอมูลพวกนี้หากไดแลกเปลี่ยนและ
สะสมไวจนถึงระดับหนึ่ง พอเห็นเปนรูปเปนรวม คนในชุมชนก็วางแผนจัดการแกไขกันในที่สุด
ปกติพบวาปญหาที่แกเปนปญหาของสวนรวมทางดานสังคม เชน พนันโจรผูรายชุกชุม ปาไมถูกทําลาย
เปนตน ดังนั้น แผนชุมชนจึงแตกตางจากแผนที่รัฐสั่งใหจัดทํา
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เปาหมายของการทําแผนชุมชน อยูที่การมีสวนรวมของประชาชนการทําใหสมาชิกที่มีหลากหลาย
ในชุมชน “มีโอกาส” ไดมา “รวมคิด รวมคนหา” วาจะทําอยางไร จะพึ่งตนเองไดมากและพึ่งพาภายนอก
เทาที่จําเปนซึ่งแตละชุมชนยอมแตกตางกันเพราะแตละแหงก็มีของดีของเดนหรือปญหาอุปสรรคแตกตางกัน
ไป เชน บางแหงเคยมีปาไมมาก แตไมมีคนดูแลจนปาใกลจะหมด ทําใหชาวบานหาของปาไมไดเหมือนเดิม
หรือบางแหงมีปญหาลูกหลานติดยาเสพติดมาก เปนตน ดังนั้นคนในชุมชนตองชวยกันหาสาเหตุและหา
ทางแกไขกันเอง ทั้งนี้การทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง จึงเปนการใหชุมชนเกิดการเรียนรู และแสวงหาแนว
ทางการพึ่งตนเองของชุมชนใหอยูในระยะยาวตอไปอยางมีความสุข “แผน” จึงเปนแคผลของกระบวนการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นเทานั้น
กระบวนการการทําแผนชุมชน : เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองของชุมชนไดอยางแทจริง จึงจําเปนตอง
จริงจังกับกระบวนการตอไปนี้
1. การแสวงหาขอมูล
2. การกระตุนสํานึกรวม
3. วางแผนวาจะทําอยางไร และอยางไร
ดังนั้น แผนชุมชน จึงมีความสําคัญยิ่งตอการบูรณาการรวมกับแผนพัฒนาเทศบาล ดวยเหตุผลตาม
นัยยะดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการทบทวนปรับปรุงถอดองคความรูแผนชีวิตชุมชนขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อนําประเด็นปญหาที่เกิดจากความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น บรรจุไวในแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลหัวไทร
2. เพื่อระดมความคิดเห็นอยางหลากหลาย และสามารถนําแผนชีวิตชุมชนไปขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในโอกาสตอไป
3. เพื่อใหความสําคัญกับการจัดทําแผนชีวิตชุมชน และเห็นคุณคาของกระบวนแนวความคิดที่เกิด
จากชุมชนอยางแทจริง
4. เพื่อปรับปรุง ทบทวน จากแผนเดิมที่เคยทําไวซึ่งอาจมีความลาสมัย ไมทันกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป
4. เปาหมาย
เปาหมายของผูเขารวมประชุมประชาคมเมืองในการจัดทําแผน มีดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหัวไทร
จํานวน 20 คน
2. หัวหนาสวนการงาน/เจาหนาที่ ในองคกร
จํานวน 20 คน
3. คณะกรรมการชุมชน/อสม. / กลุมสตรี/ ชมรมผูสูงอายุ/ กลุมองคกรตางๆ /
หนวยงานราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ /หนวยงาน หางรานตางๆ /
ประชาชนผูสนใจทั่วไป
ประมาณ 170 คน
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รวมประมาณ

210 คน

4. วิธีดําเนินการ
4.1 ทําบันทึกเพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ
4.2 จัดทําหนังสือเชิญประชุม / เชิญวิทยากรบรรยาย/แจงใหผูเขารวมประชุมรับทราบ
4.3 ดําเนินงานโครงการตามเปาหมาย
4.4 สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน จากประเด็นปญหาขอสรุปจากที่ไดจากกระบวนความคิดของ
ชุมชน/แบงกลุมยอย แยกแยะตามยุทธศาสตรการพัฒนา
4.5 นําขอสรุปจากประเด็น เพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหา
4.6 นําแผนงาน/โครงการที่ผานการจัดลําดับความสําคัญ บูรณาการรวมกับแผนพัฒนาเทศบาลตอไป
5. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ภายในปงบประมาณ 2561 -2564
6. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร
7. งบประมาณ
สําหรับงบประมาณคาใชจาย เบิกตั้งจายปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอยประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
-คาใชจาย : ในการดําเนินการ(ทุกรายการสามารถเฉลี่ยจายกันได) ดังนี้
-คาจางเหมาจัดทําเอกสาร พรอมเขารูปเลม
เปนเงิน
6,500 บาท
-คาอาหารมื้อกลางวัน พรอมอาหารวาง
เปนเงิน
3,000 บาท
-คาใชจายอื่นๆ
เปนเงิน
500 บาท
รวม
10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน)
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เทศบาลตําบลหัวไทร สามารถนําแผนงานโครงการที่เกิดจากความตองของชุมชนภายในทองถิ่น
เพือ่ บูรณาการไวในแผนพัฒนาสามป เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป
2.เทศบาลตําบลหัวไทร สามารถบริหารการดําเนินงาน/แกไขปญหา ภายใตแผนงานโครงการตรง
ตามความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง
3. กอใหเกิดการพัฒนา สรางความเจริญกาวหนาใหกับทองถิ่นในโอกาสตอไป
4. สามารถนําแผนชีวิตชุมชนไป ศึกษา คนควา และอางอิง ในการทํารายงานของนักเรียน
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5. เพื่อสนองตอบตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดเนนความสําคัญของการจัดทํา
แผนชีวิตชุมชน
6. เพื่อรวบรวม และจัดเก็บขอมูลไวเปนพื้นฐาน ในการสรุปประเด็น/ปญหา เพื่อนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลในโอกาสตอไป
9. เปาหมาย
ในการจัดทําแผนชีวิตชุมชน มีเปาหมายดําเนินการในการจัดพิมพเปนรูปเลม ดังนี้
1. จัดพิมพเอกสารฉบับราง
-สําหรับแจกคณะทีมงานผูจัดทําแผนชีวิตชุมชน จํานวน 100 เลม
-สําหรับแจกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล/ คณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
จํานวน 30 เลม
-สําหรับแจกประธานชุมชน/กรรมการชุมชน
จํานวน 30 เลม
รวม
160 เลม
2. จัดพิมพเอกสารฉบับสมบูรณ
-สําหรับแจกคณะทีมงานจัดทําแผนชีวิตชุมชน
-สําหรับแจกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
-สําหรับแจกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
-สําหรับแจกหนวยงานราชการตางๆ
-สําหรับแจกประธานชุมชน/คณะกรรมการชุมชน
-ชมรมผูสูงอายุ/ชมรมแอโรบิก และอื่นๆ
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

50
20
20
30
50
50
220

เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม

10. การติดตามและประเมินผล
1. โดยสังเกตจากผูเขารวมประชุมในการจัดทําแผนชีวิตชุมชน
2. ออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม
3. ประมวลผล โดยการศึกษา วิเคราะห สรุปรวบยอด จากการขับเคลื่อนภายใตกิจกรรมดานตางๆ
ของคณะกรรมการจัดทําแผนชีวิตชุมชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการเวทีประชาคมทองถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2561-2564)
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559 ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อแจงแนวทางการการพัฒนาทองถิ่น
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รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2561-2564) และใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
คําวา “ประชาคม” หมายถึง การที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มารวมตัวกันเพื่อระดมความคิดเห็น
ตั้งประเด็นปญหา กําหนดแนวคิดและทิศทางในการพัฒนาทองถิ่น
การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น โดย “รวมสรางวัฒนธรรมใหม รวมคิด
รวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น” การเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น โดยการวางแผนพัฒนาทองถิ่นแบบมี
สวนรวม ตองการที่จะเสนอหรือสรางวัฒนธรรมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีโจทยวาทําอยางไรที่จะ
ใหการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของทองถิ่นที่ไดระบุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นเปนที่ตองการ
ของทุกฝาย และสามารถเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในบรรยากาศของการสมานฉันทดวยจิตสํานึกรวม และ
อุดมการณรวม ของกลุมคนในชุมชนหลากหลายกลุม ที่จะพัฒนาชุมชนพื้นที่ทองถิ่นโดยรวม ไมใชการ
เอาชนะตอรองเพื่อแกงแยงผลประโยชนหรือการเอาชนะซึ่งกันและกันของกลุมคน
หรือคนใดคนหนึ่งใน
ชุมชน
การรวมตัวกันของกลุมองคกรในชุมชนที่มีลักษณะเปนภาคีทั้งภาคราชการ องคกรพัฒนาเอกชน
นักวิชาการ ปราชญชาวบาน และกลุมตางๆ ในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง
ทุกๆ คน ทุกๆสวนจะไดเขามาระดมความคิด รวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันติดตามผล และรวมกัน
รับผิดประโยชนจากการพัฒนา
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานสวนทองถิ่น จะตองเปนมีวิสัยทัศนในการพัฒนา
ถารวบอํานาจในการพัฒนาเพียงฝายเดียว ก็จะไดสามารถสรางอนาคตของทองถิ่นได และในทํานองเดียวกัน
ก็ไมสามารถสรางความรูสึกที่จะใหทุกคน ทุกกลุมองคกรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจะถูกคนใน
ชุมชนมองวาเปนแหลงผูกขาด หรือเปนแหลงแสวงหาผลประโยชนของคนในชุมชนเพียงไมกี่กลุม
เพราะฉะนั้นแลว วิธีคิดใหม วิธีทําใหมของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานสวน
ทองถิ่น ควรจะตองสรางกระบวนการมีสวนรวม ความรูสึกรวม เปดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น เพือ่ สราง
อนาคตรวมกัน หรือจะเรียกวา “วิสัยทัศนทองถิ่น” ก็ได รวมทั้งรวมกันคิดยุทธศาสตร คิดแผนงาน
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนารวมกันของคนทุกกลุมทุกองคกรในทองถิ่น โดยเฉพาะการใหกลุมองคกร
ในชุมชนไดเขามามีสวนรวม ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งระเบียบ กฎหมาย ไดเปดชองทางใหอยูแลว
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดทํา
แผนฯ จึงไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
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1. เพื่อนําประเด็นปญหาที่เกิดจากความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น บรรจุไวในแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลหัวไทร
2. เพือ่ ระดมความคิดเห็นอยางหลากหลายและเปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนฯ
3. เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหัวไทร ผูบริหารทองถิ่น ไดมีโอกาสชี้แจงทําความ
เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ และกระบวนการจัดทําแผนฯ
4. เพื่อระดมความคิดเห็นจากเวทีประชาคมทองถิ่น นําแผนงาน/โครงการบรรจุเขาแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลหัวไทร ตอไป
5. และเพื่อจัดทําเวทีประชาคมดานอื่นๆ ในการรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนํา
ขอมูลทีไ่ ดจากการประชุมประชาคมทองถิน่ ไปสรุปเปนประเด็นปญหา แลวนําไปบรรจุไวในแผนฯตอไป

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เปาหมายของผูเขารวมประชุมประชาคมเมืองในการจัดทําแผน มีดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหัวไทร
จํานวน 17 คน
2. หัวหนาสวนการงานในองคกร
จํานวน 10 คน
3. คณะกรรมการชุมชน/อสม. / กลุมสตรี/ ชมรมผูสูงอายุ/ กลุมองคกรตางๆ /
หนวยงานราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ /หนวยงาน หางรานตางๆ /
ประชาชนผูสนใจทั่วไปประมาณ 300-500 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
4.1 ทําบันทึกเพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ
4.2 จัดทําหนังสือเชิญประชุมประชาคมเมือง แจงใหผูเขารวมประชุมรับทราบ
4.3 ดําเนินงานโครงการตามเปาหมาย
4.4 สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน จากประเด็นปญหาขอสรุปจากที่ประชุมประชาคมเมือง
4.5 นําขอสรุปจากประเด็นพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อบรรจุเขาแผนฯ
4.6 นําแผนงานโครงการที่ผานการจัดลําดับความสําคัญ จัดทํางบประมาณรายจายประจําปเพื่อ
ดําเนินการตามแผนงานโครงการใหเปนรูปธรรม เพื่อสนองตอบตามความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น
ตอไป
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
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4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
8. งบประมาณ
สําหรับงบประมาณคาใชจาย เบิกตั้งจายปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอยประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
-คาใชจาย : ในการดําเนินการ (ทุกรายการสามารถเฉลี่ยจายกันได) ดังนี้
-คาอาหารมื้อกลางวัน พรอมอาหารวาง จํานวน
10,000 บาท
-คาใชจายอื่นๆ
จํานวน
5,000 บาท
รวม
จํานวน
15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
9. ผูรับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท
10.1 เทศบาลตําบลหัวไทร สามารถนําแผนงานโครงการที่เกิดจากความตองของชุมชนภายใน
ทองถิ่นบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป
10.2 เทศบาลตําบลหัวไทร สามารถบริหารการดําเนินงาน/แกไขปญหา ภายใตแผนงานโครงการ
ตรงตามความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง
10.3 กอใหเกิดการพัฒนา สรางความเจริญกาวหนาใหกับทองถิ่นในโอกาสตอไป
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ตามที่เทศบาลตําบลหัวไทร ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม)
ใหมสี ว นรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลหัวไร
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3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลหัวไทร
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลหัวไทร ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิ ธีผานการประชาคม) ให มีส ว นรวมอยางแข็งขั น กั บ
มาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบล นัน่ คือไดทาํ หนาทีอ่ ยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 7 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลหัวไทร
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลหัวไทรไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลหัวไทร ในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบ
ราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง
ฯลฯ
6.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบตั ไิ ดอยางถูกตอง
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและสวนการคลัง เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
หัวไทร
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานทองถิน่ ของตนเอง
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลหัวไทร
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5
และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลxxxใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และ
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แนวทางและวิ ธี การบริ หารกิ จการบ านเมื องที่ ดี ขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น ซึ่ ง
สอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค
3..1 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิ ภ าพในการบริ ห ารงานองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล ให เ กิ ด ความโปร ง ใส
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร
4. เปาหมาย
ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบั ติราชการ ในเทศบาลตําบลหัวไทร ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองทีด่ ี
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6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหัว
ไทร หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลหัวไทรมีความโปรงใส
ตรวจสอบได

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
๑. ชือ่ กิจกรรม กิจกรรมการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดประกาศใชระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2544 เปนตนมา อันมี
ผลทําใหหนวยรับตรวจตองจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
ดังกลาว ขอ 5
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานจะบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงคอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ ง การดู แ ลทรัพย สิ น การป อ งกั น หรื อ ลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงาน และภายหลังการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ ก็จะตองรายงานประจําปเกี่ยวกับการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยรายงานปละ 1 ครั้ง
ภายในเกาสิบวันนับจากวัน สิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทินแลวแตกรณี ซึ่งเปนการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 6
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เทศบาลตําบลหัวไทร พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนด
กิจกรรมการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหัวไทร ขึน้
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่ อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุ วั ต ถุประสงค ที่วางไว และเกิดประสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
๒. เพือ่ ใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุม คา
๓. เพื่อใหการปฏิบัติและรายงานทางการเงินถูกตอง ครบถวนเชื่อถือไดและทันเวลาสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร
๔.เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วของกับการดําเนินงาน
๕. เพือ่ เปนเครือ่ งมือชวยผูบ ริหารในการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านได
๔. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัว
ไทร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๓ มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ขอมูลเพื่อรายงานใหผูกํากับดูแล สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆใหนายกเทศมนตรีและ
ผูบริหารทราบ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4
๗. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ
๘. ผูรับผิดชอบ
หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหัวไทร
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๙. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
9.1 การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
9.2 การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุม คา
9.3 มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ
9.4 การปฏิ บั ติ ใ นหน ว ยงานเป น ไปอย า งมี ร ะบบและอยู ใ นกรอบของกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับทีว่ างไว
9.5 เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดอยางดียิ่ง
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล
๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน
ไมวาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ ย งของหน ว ยงานให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านและการจั ด การของ
หนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐไดมีการควบคุ ม
ภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆไปซึ่งอาจอยู ในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชี
หนังสือสั่งการและหนังสือตอบขอหารือตางๆโดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและ
การปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไวซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดาน
อื่นๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงานจึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆวามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป น
ชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงาน และการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผลทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น
และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
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เทศบาลตําบลหัวไทร พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหัวไทร ขึน้
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายดานการเงินหรือดานอืน่ ๆทีอ่ าจมีขน้ึ ใน
๓.๒ เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
๓.๓ เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาขอตกลงระเบียบขอบังคับ
ตางๆของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
๔. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยู
ในระดับทีย่ อมรับได ซึง่ จะทําใหการปฏิบตั งิ านและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลไสหมาก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๓ มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
เพื่อรายงานใหผูกํากับดูแล สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและผูบริหารทราบ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
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๗. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด / กองคลัง / กองชาง เทศบาลตําบลหัวไทร
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประหยัดและคุมคา
๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ
๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบขอบังคับที่
วางไว
๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง

๑๐. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดาํ เนินการแกไข
๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรูท เ่ี กีย่ วของกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก)
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาที่ของงานเป น เรื่ องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคั บ ที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
เทศบาลตําบลหัวไทรไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลหัวไทรเปนไปอยางโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ทีม่ กี ารดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลหัวไทร ไดดาํ เนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งได มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่ น
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลหัวไทร
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- มีการติดประกาศประชาสัมพันธทบ่ี อรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหัวไทร
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการ
แตงตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้ งจะตองได รับการตรวจสอบคุณสมบั ติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้ง เทศบาลตําบลหัวไทรจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
เทศบาลตําบลหัวไทร รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสว นรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่ อนระดั บ/การเลื่ อนตํ าแหน ง เทศบาลตํ าบลหั วไทร ได ดํ าเนิ นการตามกฎหมาย ระเบี ยบ หนั งสื อสั่ งการ
ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ อยางเครงครัด
- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลหัวไทร
- มีขน้ั ตอนการตรวจสอบคุณสมบัตผิ ขู อรับการประเมินเพือ่ เลือ่ นระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลือ่ นตําแหนงเพือ่ ความโปรงใส
- มีการออกคําสัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผู ข อรั บ การประเมิ น สามารถซั ก ถามข อ สงสั ย หรื อ โต แ ย ง ผลการประเมิ น หรื อ ตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลหัวไทร จะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอ นวันทีเ่ ทศบาลตําบลหัวไทร รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตัง้ กรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลตําบลหัวไทรไดดําเนินการเลือ่ นขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่ การ ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ
อยางเครงครัด
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- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน เพือ่ พิจารณาการเลือ่ นขัน้ เงินเดือนใหเปนไปอยางยุตธิ รรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น มี ก ารนํ า ข อ มู ล มาใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาความดี
ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินยั การปฏิบตั ติ นเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยง
ผลการประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลือ่ นขัน้ เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลือ่ นขัน้ เงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทัว่ กัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั
10.1 กําหนดเปนระดับขัน้ ของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของขัน้ ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
11. ผลลัพธ
11.1 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การ
โอน ยาย ของเทศบาลตําบลหัวไทร และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
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2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผู รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร า งความสะดวกให แ ก ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมาย
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารการเงิ น การคลั ง เกิ ด ความโปร ง ใสไม เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น มี ก ารทํ า งานมี
กระบวนการที่โ ปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังทีเ่ ปดเผยขอมูลอืน่ ตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุม คาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบตั งิ านถูกตองตามระเบียบทีเ่ กีย่ วของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํ า งานขององค ก รให มี ค วามโปร ง ใส สามารถเป ด เผยข อ มู ล ข า วสาร เป ด โอกาสให ป ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร ภายในเกาสิบวันนับแต
วัน สิ้น ป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่ นกําหนด เพื่ อ
นําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสาม
เดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ 2561 -2564 และดําเนินการอยางตอเนือ่ ง
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตําบลหัวไทร
10.ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
เทศบาลตํ า บลหั ว ไทร เห็ น ถึ ง ประโยชน จ ากแนวคิ ด การบริ ห ารราชการแบบมี ส ว นร ว มตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตํ า บลหั ว ไทร จึ ง ได ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมี
ส ว นร ว มของประชาชน และพั ฒ นาระบบราชการเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการและเพื่ อ ประโยชน ข อง
ประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อสนั บ สนุ น ให ตั ว แทนภาคประชาชนมี ส ว นร ว มในการตรวจสอบการจั ด ซื้ อจั ด จ า ง ของ
เทศบาลตําบลหัวไทร
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3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลหัวไทร ใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุม คา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลหัวไทร
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข า ร ว มเป น
คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตําบลหัวไทรใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย
6.3 จั ด ประชุ ม ให ค วามรู ค วามเข า ใจแก ค ณะกรรมการ เมื่ อ มี ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ า งทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ให
เจาหนาที่และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจ
การจางอยางละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลหัวไทร มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรปั ชัน่
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
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4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะ
รับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปน
สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลหัวไทร ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยูเ สมอ เพือ่ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น
ใหทอ งถิน่ มีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจใน
การทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพือ่ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพือ่ สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิน่ ไดเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาทองถิน่ ไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวไทร จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทัง้ ในเทศบาลตําบลหัวไทร และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลหัวไทร และ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี
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6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ ง ให ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ผู ผ า นการฝ ก อบรมจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการฝ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลxxx จํานวน xx ราย ไดรับการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
11. ผลลัพธ
11.1 สมาชิกสภาทองถิน่ มีความรูค วามเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
11.2 สมาชิกสภาทองถิน่ ไดรบั การเรียนรูแ ละประสบการณการทํางานใหมๆ
11.3 การปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาทองถิน่ เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวไทร
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
การส ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข ม แข็ ง ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เกี่ ย วข อ งกั บ หลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้
มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดย
ใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และ
แกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวาง
ฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
เทศบาลตําบลหัวไทร เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการ
ทํางาน
3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพือ่ เปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวไทร จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
เทศบาลตําบลหัวไทร
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
- แตงตัง้ เปนคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก
- แตงตัง้ เปนคณะกรรมการศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
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6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวไทร ไดรบั การแตงตัง้ เขารวมปฏิบตั หิ นาทีน่ ําขอมูลแจงในทีป่ ระชุม
สภาเทศบาลตําบลหัวไทร เพือ่ ทําการปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านในสวนทีป่ ระชาชนไดรบั ความเดือดรอนและ
ตองการของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
การพัฒนาเทศบาลตําบลหัวไทรเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติทด่ี ี
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
คอร รั ป ชั่ น หมายถึ ง การใช ตํ า แหน ง หน า ที่ ส าธารณะเพื่ อ แสวงหาผลประโยชน ส ว นตั ว หรื อ
ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือ
วามีการกระทําคอรรปั ชัน่ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทํา
ใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
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3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลหัวไทร
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชั่นได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่น
ในระดับเทศบาล
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
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2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายใน
การขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัด
ไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรปั ชัน่ และมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพือ่ แสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
พืน้ ทีอ่ าํ เภอหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมตั จิ ดั ทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณสี่แยกโรงเรียนบานหนาศาล
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรือ่ งรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรือ่ งทีไ่ ดรบั การรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
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สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร
10. ตัวชีว้ ดั /ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรือ่ งทีไ่ ดรบั การรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

........................................
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