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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือ ลัก ษณะปั ญ หาของการทุจ ริตที่ เกิ ดจากการขาดความรู้ค วามเข้าใจและขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลั กษณะปั ญ หาของการทุ จริ ตที่ เกิ ดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกำส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายและกฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง
ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่ งจูงใจ เป็ น ที่ยอมรับ ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่ มุ่ง เน้ นเรื่องวัตถุนิ ยม สัง คมทุน นิ ยม ทาให้ค น
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุ จ ริ ต ในเชิ ง นโยบายที่ ท าให้ ก ารทุ จ ริ ต กลายเป็ น ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้
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4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของรัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) กำรขำดจริย ธรรม คุ ณ ธรรม ในสมั ย โบราณความซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต เป็ น คุ ณ ธรรมที่ ไ ด้ รับ การเน้ น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อ ยลง และมี ค วามเห็ น แก่ ตั วมากยิ่ งขึ้น มองแต่ป ระโยชน์ส่ วนตนเป็ น ที่ตั้ ง มากกว่าที่ จ ะยึ ดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มี ค่ำนิ ยมที่ผิด ปั จจุบั นค่านิ ยมของสัง คมได้เปลี่ยนจากยกย่อ งคนดี คนที่มี ความซื่อ สัตย์สุจ ริต
เป็ น ยกย่ อ งคนที่ มี เ งิ น คนที่ เ ป็ น เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่ มี ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานสู ง ด้ ว ยเหตุ นี้
ผู้ที่ มี ค่ านิ ย มที่ ผิด เห็ น ว่ าการทุ จ ริต เป็ น วิถี ชีวิ ตเป็ น เรื่ องปกติ ธรรมดา เห็ น คนซื่ อ เป็ น คนเซ่ อ เห็ น คนโกง
เป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัว
ต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2.หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปั ญ หา
ลาดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกว่าเป็ น องค์ กรที่ เอื้ อต่ อ การทุ จริต คอร์รัป ชั่ น และมั กจะปรากฏข่ าวการทุจ ริต ตามสื่อ และรายงาน
ของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่ ง ได้ ส่ ง ผลสะเทื อ นต่ อ กระแสการกระจายอ านาจและความศรั ท ธาต่ อ ระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้ อ งกั บ การจัด อั น ดั บ ดั ช นี ชี้ วั ดภาพลั ก ษณ์ ค อร์รั ป ชั่ น (Corruption Perception Index–CPI) ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่ นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International–IT) พบว่ า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ า งปี 2555 -2558 อยู่ ที่ 35-38 คะแนน
จากคะแนนเต็ ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ อั น ดั บ ที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ ว โลก และเป็ น อั น ดั บ ที่ 3
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง สามารถสะท้ อนให้เห็ น ว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ ว่ าในช่ว งระยะเวลาที่ ผ่ านมา ประเทศไทยได้แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความพยายามในการปราบปราม
และก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ไม่ ว่ า จะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคี ภ ายใต้ อ นุ สั ญ ญ าสหประชาชาติ
ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546
การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้ จัด ทายุท ธศาสตร์ชาติ ว่าด้ วยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริตมาแล้ ว 3 ฉบั บ แต่ปั ญ หาการทุ จริ ต
ในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทย
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ประกอบด้วยปั จจัย ทางด้านพื้ น ฐานโครงสร้างสัง คม ซึ่ ง เป็ น สัง คมที่ ตั้ ง อยู่ บนพื้ น ฐานความสั ม พัน ธ์แ นวดิ่ ง
(Vertical Relation) หรืออีกนั ยหนึ่ งคือ พื้น ฐานของสังคมอุปถั มภ์ที่ ทาให้สั งคมไทยยึดติ ดกั บการช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า
เป็นปัญ หาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้ งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
ไปแล้ ว ผนวกกั บ ปั จ จั ย ทางด้ า นการท างานที่ ไ ม่ ไ ด้ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นไว้ ด้ ว ยกั น
จึง ส่ง ผลให้ การท างานของกลไกหรือ ความพยายามที่ ไ ด้ก ล่าวมาข้ างต้น ไม่ส ามารถท าได้อ ย่า งเต็ม ศั กยภาพ
ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบั นยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ใช้อ ยู่เป็น ฉบั บที่ 3 เริ่ม จาก
ปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่ งมุ่งสู่ การเป็ น ประเทศที่มี ม าตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรม เป็ นสั ง ค ม
มิ ติ ใ หม่ ที่ ป ระชาชนไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากฝ่ า ยการเมื อ ง
หน่ ว ยงานของรั ฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ แ ละประชาชนเพื่ อ ให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใ นด้านความโปร่ง ใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทั ศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต้ านทุ จ ริ ต ” มี เป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) เทศบาลตาบลจุมจังจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้อ งกันการทุจริต
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3.วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝ่ า ยการเมื อ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลจุมจังรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารราชการของเทศบาลต าบลจุ ม จัง เป็ น ไปตามหลั กบริห ารกิ จการบ้ า นเมื อ งที่ ดี
(Good Governance)

๔

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลจุมจัง
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของเทศบาลตาบลจุมจัง
4.เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลจุมจัง รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการที่ สนั บ สนุ นให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้ ามามีส่ วนร่ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลจุมจัง
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลจุมจังที่มี
ความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลตาบลจุมจังมีแผนงานที่มีประสิทธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5.ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลจุมจัง รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) เทศบาลต าบลจุ ม จั ง สามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่ มี จิต ส านึ ก รัก ท้ อ งถิ่ น อั น จะน ามาซึ่ งการสร้า งเครือ ข่ ายภาคประชาชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการเผ้ าระวั ง
การทุจริต
4) สามารถพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึง เครือ ข่ ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ราชการ
ของเทศบาลตาบลจุมจังทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) เทศบาลตาบลจุมจังมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ จนเป็ น ที่ ย อมรั บ จากทุ ก ภาคส่ ว นให้ เ ป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบ
ด้านการป้ อ งกัน การทุจ ริต อั นจะส่งผลให้ ประชาชนในท้อ งถิ่น เกิ ดความภาคภู มิใจและให้ ความร่วมมือ กั น
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
ชื่อหน่วยงำน เทศบำลตำบลจุมจัง
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

1. กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึก
และควำมตระหนัก
แก่บุคลำกร
ทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยบริหำร
ข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และ
ฝ่ำยประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1 ด้วยกำรปฏิบัติรำชกำร
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน
(1) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานของเทศบาลตาบลจุมจัง
1.1.2 ด้วยกำรประพฤติตำม
ประมวลจริยธรรม
(1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตาบลจุมจัง”
1.1.3 ด้วยกำรไม่กระทำให้เกิด
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์/
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) โครงการเสริมสร้างและ
รณรงค์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
1.2.1 ในกำรรักษำประโยชน์
สำธำรณะ
(1) โครงการส่งเสริมการใช้
หญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ
(2) โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2.2 ในกำรปฏิบัตติ นตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) โครงการฝึกอบรมด้าน
อาชีพ
1.3.1 ในควำมซื่อสัตย์สุจริต
(1) โครงการจัดงานวันเยาวชน
แห่งชาติ
1 มำตรกำร - กิจกรรม
6 โครงกำร
(1) กิจกรรม “ประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลจุมจัง”

1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึก
และควำมตระหนักแก่
ประชำชนทุกภำคส่วน
ในท้องถิ่น

มิติที่ 1
2. กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกัน
กำรทุจริต

1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึก
และควำมตระหนัก
แก่เด็กและเยำวชน
รวม
2.1 กำรแสดง
เจตจำนงทำงกำรเมือง
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตของผู้บริหำร
2.2 มำตรกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร

2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลัก
คุณธรรม
(1) มาตรการ “การสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”
(2) มาตรการ “ออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ”

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมำย
เหตุ

๖
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรกำรเงิน งบประมำณ
กำรจัดหำพัสดุฯ โดยยึดถือตำม
กฎหมำย ระเบียบอย่ำงเคร่งครัด
(1) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
(3) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี”
2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำร
ประชำชน เพื่อให้เกิดควำม
พึงพอใจแก่ประชำชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
(1) โครงการการประเมิน
ความพึงพอใจของประชากร
2.3 มำตรกำรกำรใช้
2.3.1 จัดทำแผนภูมิ ขั้นตอน
ดุลยพินิจและใช้
ระยะเวลำดำเนินกำรบริกำร
อำนำจหน้ำที่ให้เป็นไป ประชำชน เปิดเผย ณ ที่ทำกำรและ
ตำมหลักกำรบริหำร
ในระบบสำรสนเทศขององค์กร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) กิจกรรม “การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน”
2.3.2 มีกำรกระจำยอำนำจกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต
อนุมัติ ปฏิบตั ิรำชกำรแทน หรือ
ดำเนินกำรอื่นใดของผู้มอี ำนำจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) มาตรการ “มอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่ 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำม
หน่วยงำน/บุคคลใน
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
กำรดำเนินกิจกำร
(1) กิจกรรม “การมอบ
กำรประพฤติปฏิบตั ติ น ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น”
ให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มำตรกำรจัดกำร
2.5.1 ดำเนินกำรให้มีข้อตกลง
ในกรณีได้ทรำบ หรือ ระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบตั ิ
รับแจ้ง หรือ
หน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์
ตรวจสอบพบกำร
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ทุจริต
กำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี
(1) กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลจุมจัง”
2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อำเภอ
ที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมำย
เหตุ

๗
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

มิติที่ 2

รวม

3. กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วนร่วม
ของภำค
ประชำชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ในช่องทำงที่เป็นกำร
อำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำม
อำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

3.2 รับฟัง
ควำมคิดเห็น กำรรับ
และตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชำชน

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
กำรปฏิบัตริ ำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
4 มำตรกำร 6 กิจกรรม
2 โครงกำร
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำร
ของทำงรำชกำร
(1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบล
จุมจัง ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น”
3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
กำรบริหำรงำนงบประมำณ กำรเงิน
กำรจัดหำพัสดุ กำรคำนวณ
รำคำกลำง รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้
(1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลจุมจัง”
3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน
(1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลจุมจัง”
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนในกำรดำเนิน
กิจกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะ
กำรดำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบ
ต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของ
ประชำชนในท้องถิ่น
(1) กิจกรรม “การปรับปรุง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลจุมจัง”
3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก
(1) กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของเทศบาลตาบลจุมจัง”
(3) โครงการเทศบาลสัญจร
3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำย
ลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับเรื่อง

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

15,000

15,000

หมำย
เหตุ

๘
มิติ

มิติที่ 3
4.กำร
เสริมสร้ำง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำรของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ระยะเวลำ และผลกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(1) กิจกรรม “รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ รับทราบ”
3.3 ส่งเสริมให้
3.3.1 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วน
ประชำชนมีส่วนร่วม
ร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำ กำร
บริหำรกิจกำรของ
จัดทำงบประมำณ
องค์กรปกครองส่วน
(1) โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3.2 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดหำพัสดุ
(1) มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทน
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง”
3.3.3 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน
(1) มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทน
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น”
รวม
5 มำตรกำร 3 กิจกรรม
2 โครงกำร
4.1 มีกำรจัดทำและ
4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบ
รำยงำนกำรจัดทำ
ควบคุมภำยใน โดยดำเนินกำรให้มี
ระบบควบคุมภำยในให้ กำรจัดทำแผนกำรปรับปรุงหรือ
ผู้กำกับดูแล
บริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผล
กำรติดตำมกำรปฏิบัตติ ำมแผนกำร
ปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้กำกับ
ดูแล
(1) มาตรการ “ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตาบลจุมจัง”
4.2 กำรสนับสนุนให้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วน
ภำคประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำร
ร่วมตรวจสอบกำร
บริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำรบรรจุ
ปฏิบัติ หรือกำรบริหำร แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร
รำชกำรตำมช่องทำงที่ พนักงำน ลูกจ้ำง
สำมำรถดำเนินกำรได้
(1) มาตรการ “เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร/แนวทางการบริหารงาน
บุคคล”
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำร
บริหำรงบประมำณ กำรรับ-จ่ำยเงิน
กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำร
(1) กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภา ในการพิจารณา
จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
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หมำย
เหตุ

๙
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ภำรกิจตำมมิติ

4.3 กำรส่งเสริม
บทบำทกำรตรวจสอบ
ของสภำท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณำกำรทุกภำคส่วน
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต

มิติที่ 4

รวม

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำร
จัดหำพัสดุ
(1) กิจกรรม “การจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
สมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กร
4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้
มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด
(1) กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร”
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรดำเนินกำร
เฝ้ำระวังกำรทุจริต
(1) มาตรการ “เฝ้าระวังการ
ทุจริตคอร์รัปชัน”
4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(1) มาตรการ “ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต”
4 มำตรกำร 3 กิจกรรม
1 โครงกำร

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
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หมำย
เหตุ

๑๐

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนของเทศบำล
ตำบลจุมจัง
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ“เจ้าหน้าที่ ของรัฐ”ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2551 มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 “การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม”
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลจุมจังจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลต าบลจุ ม จั ง มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน
3.3 เพื่ อ เป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องเทศบาลต าบลจุ ม จั ง ในการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลจุมจัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
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6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ
6.1 การจัด กิจกรรมบรรยายเสริมสร้ างคุณ ธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้ บริหาร ปลั ดเทศบาล
ตาบลจุมจัง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ ญ ประโยชน์ นอกสถานที่ ส่ งเสริมให้ รู้รัก สามัคคี เสีย สละ ช่ วยเหลื อ
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
หรือทาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้ อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่ วม
ในการสร้างสังคมแห่ งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์ แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้ และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

๑๒

ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลตำบลจุมจัง”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่เทศบาลได้ ประกาศใช้ป ระมวลจริย ธรรมของเทศบาลตาบลจุ มจัง โดยกาหนดกลไก
และระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
ให้ ถื อ ว่าเป็ น การกระท าผิ ด ทางวินั ย ซึ่ง มีก ารก าหนดขั้น ตอนการลงโทษตามความร้า ยแรงแห่ ง การกระท า
ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง กาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนั ก งานจ้างของเทศบาล มีห น้ าที่ด าเนิ น การให้เป็น ไปตามกฎหมายเพื่ อ รักษาประโยชน์ ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ 1)ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2)มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริ ต และรับ ผิ ดชอบ 3)ยึด ถือ ประโยชน์ ของประเทศชาติ เหนื อกว่าประโยชน์ ส่ วนตน และไม่ มีป ระโยชน์
ทับซ้อน 4)ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 5)ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 6)ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7)มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รั ก ษามาตรฐาน มี คุ ณ ภาพ โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ 8)ยึ ด มั่ น ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ เกิด ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านและเป็ น ที่ เชื่ อ ถื อ ไว้ วางใจของประชาชน
เทศบาลต าบลจุ ม จั ง จึ ง ได้ จั ด ท ามาตรการ“ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านตามประมวลจริ ย ธรรมของเทศบาล
ตาบลจุมจัง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณ ธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดั บ บุ ค คล และเป็ น เครื่ อ งมื อ การตรวจสอบการท างานด้ า นต่ างๆของเทศบาลต าบลจุ ม จั ง เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้ เกิดรูปแบบองค์ กรอันเป็ นที่ยอมรับ เพิ่ มความน่ าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพั นธะผูกพัน ระหว่างองค์ กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ ฝ่ายบริหาร
ใช้ อ านาจในขอบเขต สร้ างระบบความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า ราชการต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ต่อประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่ อ ป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์ โดยมิ ช อบและความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลจุมจัง
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
1. เผยแพร่ ป ระมวลจริ ย ธรรมของเทศบาลต าบลจุ ม จั ง เพื่ อ ใช้ เป็ น ค่ า นิ ย มส าหรั บ องค์ ก ร
ข้ า ราชการทุ ก คนพึ ง ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู่ ไ ปกั บ ระเบี ย บและกฎข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลจุมจังเปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่ สาธารณชนให้ มี ส่วนร่วมรับรู้ แ ละร่วมติ ดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้ อ มูลข่ าวสาร
ของราชการ เรื่ องก าหนดให้ ข้อ มู ลข่ าวสารตามเกณฑ์ ม าตรฐานความโปร่ ง ใสและตั วชี้ วัด ความโปร่ ง ใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
งานนิติการ และงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บ ริหาร สมาชิกสภา พนั กงานเทศบาล พนักงานจ้ างปฏิบั ติหน้ าที่โดยยึด ประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตาบลจุมจัง
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ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงและรณรงค์กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติงำน
2. หลักกำรและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญ หาที่สาคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก ซึ่งจากผล
การศึ ก ษาพบว่ า ในประเทศไทยมี ก ารทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น มาโดยตลอดทั้ ง ระดั บ ประเทศและระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ทั้ ง ภาคราชการและภาคเอกชนซึ่ ง เข้ า มาร่ ว มงานกั บ ภาครัฐ อี ก ทั้ ง ได้ ท วีค วามรุน แรงยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตอดจนความมั่นคง
ของประเทศ เหตุผลสาคัญที่ทาให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทย
ส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมใน
การบริโภค ความสะดวกสบาย ยกย่อ งคนที่ มีฐ านะดี และวัฒ นธรรมระบบอุ ป ถัม ภ์ ที่ อยู่ คู่ กั บ สั ง คมไทย
มาเป็ นเวลานาน เป็ นผลให้ เกิ ดความเสื่อ มของค่านิ ยมและวัฒ นธรรมที่ดี ง ามของไทย ประกอบกั บ ปั ญ หา
ความล่ าช้ าและความโปร่ง ใสในการให้ บ ริก ารของภาครัฐ รวมทั้ ง การละเลยการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญ หาเหล่านี้เป็นปัญ หาที่เรื้อรัง สะสมมานานและเป็น
ปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก
ปัจ จุบั น การทุ จริต มี ลัก ษณะเป็ น วัฐ จั กรและเครือ ข่ายที่ เกิ ดขึ้ น ในทุ ก ระดั บ อย่ างเป็ น ระบบ
มี รู ป แบบการทุ จ ริ ต ที่ แ ตกต่ า งและหลากหลาย เช่ น การทุ จ ริ ต ในเชิ ง นโยบาย การทุ จ ริ ต ต่ อ ต าแหน่ ง
หน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้ สัมปทาน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือที่
จะควบคุ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นภาครั ฐ เกิ ด พฤติ ก รรมในเชิ ง บวกและป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด พฤติ ก รรมในเชิ ง ลบ
ร่วมกัน สร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เทศบาลตาบลจุมจัง
จึงจัดให้มีโครงการ“เสริมสร้างและรณรงค์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน”ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่ อ เสริม สร้างพฤติก รรมและวิธีก ารท างานที่ สุ จริ ตโปร่ง ใสของผู้บ ริห าร สมาชิก สภา
พนักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตาบลจุมจังมีจิตสานึก ค่านิยม
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณ ธรรมอันมั่นคง ส่ง ผลให้
หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตาบลจุมจัง จานวน 70 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง

๑๕

6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
6.4 จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบลจุมจัง ที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบลจุมจัง ตระหนักและให้ความสาคัญใน
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นโดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมจริย ธรรม รวมทั้ ง หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตลอดจน
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบลจุมจัง เกิดจิตสานึกและนาความรู้
ที่ไ ด้รับ ไปยึ ดถือ ปฏิ บั ติ สร้างความเชื่อมั่ น ให้ แก่ ประชาชน และสร้างภาพลั กษณ์ “ข้าราชการท้ องถิ่ นไทย
ใสสะอาด”
10.4 ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา และพนั ก งานเทศบาลต าบลจุ ม จั ง ร่ ว มเป็ น เครื อ ข่ า ยการ
เฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน

๑๖

ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรใช้หญ้ำแฝกตำมแนวพระรำชดำริ
2. หลักกำรและเหตุผล
จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลต่อเนื่องจากการที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทาลาย เป็นผลให้น้าจากฝนที่ตกลงมาไหลบ่าจากที่สูง
ลงสู่ ที่ ลุ่ ม ต่ าอย่ า งรวดเร็ ว เกิ ด การกั ด เซาะพั ง ทลายของหน้ า ดิ น เกิ ด ดิ น ถล่ ม น้ าท่ ว ม เป็ น เหตุ ให้ ผ ลผลิ ต
ทางการเกษตรเสียหาย นอกจากนี้ทาให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
และบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง อาจมีผลให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ทาการเกษตร
ได้อย่างคุ้มค่า ดังนั้นจึงได้จัดทาโครงการ“ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ” เพื่อสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้าและปรั บปรุงสภาพแวดล้อ มในประเทศไทย ซึ่ง จะได้จั ดให้ มีกิ จกรรมต่างๆเพื่ อ ให้ ข้าราชการ ประชาชน
เกษตรกร นัก เรียน ได้รับ ทราบถึงวิธีการและขั้น ตอนในการนาหญ้าแฝกไปใช้ป ระโยชน์ เพื่อการอนุ รักษ์ดิ น
และน้า และปรับปรุงสภาพแวดล้อม และรู้จักคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก โดยร่วมกันปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ต่างๆ
ตามความเหมาะสม
3. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินได้รับทราบและสานึกในพระมหากรุณ าธิคุณ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในฐานะที่ ท รงเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม การใช้ ห ญ้ า แฝกเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
๒.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดาริในการดาเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า และสภาพแวดล้อม
๒.3 เพื่อให้เกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้ที่ดินได้รู้จักหญ้าแฝก และเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์
หญ้ า แฝกในการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า และปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง รั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า และประโยชน์
ของหญ้าแฝก
๒.4 ปลูกเพื่อป้องกันดินถล่ม น้าท่วมพื้นที่ลาดชัน ริมถนน ริมคลอง รวมทั้งพื้นที่วิกฤต และ
พื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประชาชน เกษตรกร และนักเรียน
ภายในเขตเทศบาลตาบลจุมจัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ตามไหล่ถนน ริมคลอง พื้นที่ดินถล่ม น้าท่วม ภายในเขตเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
6.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมพันธุ์กล้าหญ้าแฝก และประสานงานในพื้นที่ให้พร้อมก่อน
การรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
6.4 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๑๗

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑0.1 เกษตรกรและผู้ ที่ใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ได้ รับทราบและสานึ กในพระมหากรุณ าธิคุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในประเทศไทย
10.2 เกษตรกรและหน่วยงานของรัฐ ประสานร่วมมือและพร้อมใจกันปลูกหญ้าแฝก
10.3 ทาให้เกษตรกรได้รู้จักและคุ้นเคยกับการปลูกหญ้าแฝกในไร่นามากขึ้น ทาให้การแนะนา
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกง่ายขึ้น และช่วยให้เกษตรกรมีความรู้และยอมรับมาตรการการอนุรักษ์ดิน
และน้า และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยใช้หญ้าแฝกมากขึ้น
10.4 การใช้ ร ะบบหญ้ า แฝกจะช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการป้ อ งกั น การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น
ให้น้อยลงขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการดักตะกอนดิน ป้องกันดินถล่ม น้าท่วมฉับพลันได้ในระดับหนึ่ง และ
ความคงทนสามารถอยู่ได้นานหลายปี พร้อมเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย

๑๘

ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยในอดี ต เป็ น พื้ น ที่ ที่ มีท รัพ ยากรป่ า ไม้ อ ยู่ เป็ น จ านวนมาก แต่ การลั ก ลอบตั ด ไม้
ทาลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวน
ลดน้ อ ยลง ซึ่ ง ส่ งผลกระทบต่ อ ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เวศต่ า งๆ ตลอดจนวิถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่
ของประชาชนเป็ น อย่ างมาก หน่ ว ยงานต่ า งๆทั้ ง ภาครัฐ และภาคเอกชนจึ ง ได้ มี ก ารริ เริ่ ม โครงการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญ หาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองค์ท่ านได้พ ยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่น คง
และยั่ ง ยืน ซึ่ งพระองค์ ท่ านได้เสนอวิธีที่ เรีย บง่ายและประหยั ด ในการด าเนิ น งาน คื อ แนวคิ ดเรื่อ ง“ปลู ก ป่ า
3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์
“พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ ทาที่ อยู่อาศัยและจาหน่ าย “พอกิน ” หมายถึง ปลูกพื ชเกษตรเพื่ อ
การกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น
เพื่อ ประโยชน์ ต่อ ระบบนิเวศน์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เทศบาลตาบลจุ มจัง ในฐานะเป็ นองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกัน
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการ“อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มในเขตเทศบาลต าบลจุ ม จั ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนได้ ร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ ดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ สาธารณะ สร้างความสามั คคี และสร้ างกลุ่ มอาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลจุมจัง โดยปลูกพันธุ์
ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
4.2 ดูแล อนุ รักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่ ง น้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้ นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลจุมจัง และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบลจุมจัง โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่ วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้ าร่วมโครงการ ประกอบด้ ว ย คณะผู้บ ริหาร สมาชิ กสภา พนั กงาน/พนั กงานจ้ าง
ผู้นาชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 15 หมูบ่ า้ น กลุม่ เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนและแหล่งน้า คู คลอง ในเขตเทศบาลตาบลจุมจัง
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6. วิธีกำรดำเนินงำน
จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอกคูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง
ทาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตาบลจุมจัง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
50,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิ ด กลุ่ ม อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนเพิ่ ม มากขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น
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ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
2. หลักกำรและเหตุผล
โครงการฝึ ก อบรมด้ า นอาชี พ เป็ น โครงการตามแนวพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว ฯ ได้ ท รงเล็ งเห็ น สภาพความเป็ น อยู่ ที่ ย ากจนของราษฎร พร้ อ มทั้ ง ได้ พ ระราชทานแนวทาง
การดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆนาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ กับราษฎรผู้ประสบ
ความทุก ข์ยาก ด้อ ยโอกาส และยากจนตามภู มิภาคต่างๆทั่ วประเทศ โดยเน้ นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมื อ
ราษฎรโดยตรงเป็ นเบื้องแรก ให้ สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อย่ าง“พออยู่ พอกิน ” และขณะเดี ยวกัน ก็เป็ นการ
ปูพื้นฐานไว้สาหรับ“ความกินดี อยูด่ ี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเป็นโครงการ
ที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ ห่างไกล ทุรกันดาร
และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น
ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ ปัญ หาและความต้ องการของชุมชน สามารถวางแผน
การผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบ
มีส่ วนร่วมของเกษตรกร เทศบาลต าบลจุม จัง จึ ง จัด ท าโครงการฝึ กอบรมด้านอาชีพ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตาบลจุมจัง
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านอาชีพให้กับคนยากจนในตาบลจุมจัง
3.3 สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตาบลจุมจัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
100,000 บาท
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9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านอาชีพ
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
10.3 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดงำนวันเยำวชนแห่งชำติ
2. หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหา
ที่ ส ะท้ อ นวิ ก ฤตการณ์ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของคนในสั ง คม ซึ่ ง การที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น นั้ น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เทศบาลตาบลจุมจัง พิจารณาเห็นความสาคัญ ของปั ญ หาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการ “จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ”ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่ สาคั ญ ที่ ท าให้ เด็ ก และเยาวชนเติ บ โตขึ้ น เป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพ และเป็ น การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาทุ จ ริ ต
คอร์รั ป ชั่ น ที่ ได้ ผ ลที่ สุ ด โดยการปลู ก ฝั ง จิต ส านึ ก ให้ เด็ ก และเยาวชนรั ก ความถู ก ต้ อ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
การยึดมั่นในความสัตย์ จริง รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ
มีจิตสานึกเพื่อส่ วนรวม ตระหนักรู้ และคานึงถึงสังคมส่ วนรวม มีความรับผิดชอบต่ อตัวเองในการกระทาใดๆ
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้ำหมำย
4.1 เชิงปริมำณ
เด็กและเยาวชนตาบลจุมจัง
4.2 เชิงคุณภำพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
7. งบประมำณดำเนินกำร
30,000 บาท
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8. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ
10.3 เด็ก และเยาวชนมีจิ ต สาธารณะ และพร้ อมที่ จะเสี ย สละประโยชน์ ส่ วนตนเพื่ อ รัก ษา
ประโยชน์ส่วนรวม
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ลำดับที่ 8
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรเทศบำลตำบลจุมจัง”
2. หลักกำรและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมิน ดัชนีการรับรู้ การทุ จริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 50 ในปี
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น เป็ น หน่ วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้างการจั ดระเบี ย บบริ หาร
ราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่ ง ยื น รั ฐ จะต้ อ งให้ ค วามเป็ น อิ ส ระแก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยยึ ด หลั ก แห่ ง การปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญ หาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหาที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริตของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่ วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพี ยงแต่คนทางานในองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น มี จ านวนมากและมากกว่ า คนท างานในหน่ ว ยราชการอื่ น ๆจึ ง มี โอกาสหรือ ความเป็ น ไปได้ สู ง
ที่คนทางานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง
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ที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการ
อื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทางานในองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็ นแค่
เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็ นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่ง เสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้ วยความโปร่ง ใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่ อไป เทศบาลตาบลจุมจังได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญ ในส่วนนี้จึงได้จัดกิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลจุมจัง ”
ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อ แสดงเจตจ านงทางการเมือ งในการต่ อต้ านการทุจริต ของผู้ บ ริห ารเทศบาลต าบลจุมจั ง
ด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่ อต้านการทุจริตของผู้ บริห ารต่อสาธารณะชน อย่างน้ อย
1 ครั้ง
4.2 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลจุมจัง 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลจุมจัง 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการของเทศบาลตาบลจุมจัง มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรเทศบาลตาบลจุมจังได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลจุมจัง
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ลำดับที่ 9
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล”
2. หลักกำรและเหตุผล
พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานจ้ า ง และลู ก จ้ า งของเทศบาลต าบลจุ ม จั ง เป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ ต่อ องค์กรและประชาชน การพั ฒ นางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อ งเริ่มมาจากบุ คลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ า ย
ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และค านึ งถึ งการมี ส่ วนร่ว มของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ราชการ
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ต่ อภารกิจ ของรั ฐ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเกิ ด ความคุ้ มค่ าในเชิ ง ภารกิ จ ของรัฐ ประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้ อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์ จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้ านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้ มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
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6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่ อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ ต่ากว่า
ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
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ลำดับที่ 10
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“ออกคำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร”
2. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลตาบลจุมจัง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้อง
ท าอี ก มากมายในการให้ บ ริ ก ารสาธารณ ะแก่ ป ระชาชนผู้ ม ารั บ บริ ก ารติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ของเทศบาลนั้ น มั ก จะประสบปั ญ หาด้ านการอ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ ราชการ เนื่ อ งจากภารกิ จ
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจหรือมอบหมายอานาจหน้ าที่ในการสั่งการ อนุมัติ
อนุญ าต ไปยั งหั วหน้ าหน่วยงาน ระดับสานั ก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่ งเป็ นอุ ปสรรคอย่ างยิ่ง ต่อการให้บ ริก าร
ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบในการปฏิบั ติราชการของเจ้ าหน้ าที่ ส่ง ผลให้ ระบบการให้ บ ริก ารภาครัฐเสื่ อมประสิท ธิภ าพ
เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้ ก ารปฏิ บัติง านตาม
อานาจหน้ าที่ของเทศบาล ต้องเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สุ ขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้ เกิดประโยชน์ สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจ
ของรั ฐ ไม่ มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานเกิ น ความจ าเป็ น ประชาชนได้ รั บ การอ านวยความสะดวกและได้ รั บ
การตอบสนองความต้ องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 48(2) เตรส ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาล และเป็ น ผู้บั งคับ บั ญ ชาพนั กงานเทศบาลและลูก จ้ างของเทศบาลมาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรี
มีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้ แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกู น วีสติ ก าหนดให้ ป ลัด เทศบาลเป็ น ผู้ บัง คั บ บัญ ชาพนั กงานเทศบาล
และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้ เป็นไป
ตามนโยบายและอานาจหน้ าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงาน
บุคคลของเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก
จึงจาเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้ บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้ าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน
4 ฉบับ ประกอบด้วย
1)นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี
2)นายกเทศมนตรีม อบหมายให้ ป ลัด เทศบาล รองปลั ด เทศบาล และหั ว หน้ าส่ ว นราชการ
3)ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล
4)ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จั ด ท าหนั งสื อ แจ้ ง เวีย นให้ ทุ ก ส่ วนราชการและผู้ รั บ มอบอานาจให้ ป ฏิ บั ติ ราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่ นระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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ลำดับที่ 11
1. ชื่อโครงกำร : เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลจุมจังมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้ จ่ายเงินและการบริหารงานต่ างๆ ตามภารกิจและการจัดทา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้นการที่เทศบาลจะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้ าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประกอบกั บ มาตรา 50(9) ที่ ก าหนดให้ เทศบาลมี อ านาจหน้ าที่ อื่ น ตามที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ ให้ เป็ น หน้ าที่ ข อง
เทศบาล ทั้ งนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่ ก าหนดให้ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณของเทศบาลเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูง สุด
แก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด โครงการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ ประชาชนได้ รับ ทราบข้อมูลข่ าวสารเกี่ ยวกับ การจัดซื้อจั ดจ้ างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
3.2 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการสามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ –จั ด จ้ าง ตามแผนงาน/โครงการต่ า งๆของเทศบาลที่ ด าเนิ น การ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ.2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจังและชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
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- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
6.2 น าส่ งประกาศไปเผยแพร่ ป ระชาสัม พั น ธ์ ตามช่ องทางการประชาสัม พั น ธ์ ข องเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้ เข้ าถึ ง ข้ อมู ล ข่ าวสารเกี่ ยวกับ การจัด ซื้ อจั ด จ้ า งไม่ น้ อ ยกว่ าร้อ ยละ 70
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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ลำดับที่ 12
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“กำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้ อยละของจานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ขอ้ มูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง เทศบาลตาบลจุมจัง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ในการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานด้ ว ยความโปร่ ง ใสและ
มีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้ อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
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ลำดับที่ 13
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี”
2. หลักกำรและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลตาบลจุมจังเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เทศบาลตาบลจุมจังจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลังเทศบาลตาบลจุมจังจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการ
บริหารงานของเทศบาลตาบลจุมจัง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลจุมจัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติง าน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

๓๖

ลำดับที่ 14
1. ชื่อโครงกำร : กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำกร
2. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลตาบลจุมจังมีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจ
หน้ าที่ข องเทศบาล ทั้งที่ เป็ นหน้ าที่ต ามพระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 และหน้าที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยคานึง ถึงการมี ส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพั ฒ นาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้ อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบั ติงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น เทศบาลในฐานะ
ผู้ ให้ บ ริ ก ารก็ จ ะไม่ ท ราบว่ า ภารกิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารไปนั้ น ประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ ป ระชาชนมากน้ อ ยเพี ย งใด การให้ บ ริ ก ารมี คุ ณ ภาพเพี ย งใด ตอบสนองความต้ อ งการผู้ รั บ บริ ก าร
หรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้ รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ
เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้ ก ารปฏิ บัติง านตาม
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้ รับการ
ตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ที่แจ้งให้เทศบาลดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
จากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดา้ นคุณภาพการให้บริการ เพื่อ
ประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้ บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้ างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้ างจิตสานึกความตระหนักให้ แก่บุคลากรผู้ ให้บริการปฏิบั ติหน้ าที่ ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญ ญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลจุมจัง
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6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การท างานด้ า นบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แก่
ประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
เบิ ก จ่ า ยตามงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆโครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 20,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึง พอใจของประชาชนที่มีต่ อการบริหารงานของเทศบาล จานวน
1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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ลำดับที่ 15
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน”
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของ
ประชาชน ตลอดจนจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง และส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
นั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดีเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ จขององค์กรมี ประสิท ธิภาพและความคุ้ มค่า สามารถลดขั้น ตอนการปฏิบั ติง านและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้ จริง หรืออย่างน้อยมีผ ลการประเมิน ไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
เทศบาลตาบลจุมจังจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลจุมจังให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลจุมจัง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลจุมจัง
4.5 ผู้บั งคั บบั ญ ชามอบอ านาจการตัด สิน ใจเกี่ ยวกับ การสั่ง การ อนุ ญ าต การอนุ มั ติ และ
การปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ สารวจงานบริก ารที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ต้อ งปฏิ บั ติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้ บริการที่สามารถปฏิบัติได้ จริง และพิจารณางานในภารกิจว่ าเรื่องใด
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
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6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชน ที่นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร
ทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่ อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลจุมจังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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ลำดับที่ 16
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“มอบอำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน”
2. หลักกำรและเหตุผล
การมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการบริ ห ารงานในด้ า นต่ า งๆ
ภายในองค์ ก รนั้ น ก็ เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ง านให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว รวดเร็ ว
ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญ ชา
จะพิ จ ารณาถึ ง ความส าคั ญ คุ ณ สมบั ติ ความรู้ ค วามสามารถในการที่ จ ะด าเนิ น การเรื่ อ งนั้ น เป็ น อย่ า งดี
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์
ที่ ก ารบริห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ต่ อ ภารกิ จของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้ องการของประชาชน แต่ ทั้ง นี้ ต้ องมี ผู้ รับ ผิด ชอบต่ อ ผล
ของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลจุมจัง ภายใต้กรอบอานาจหน้ าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้ำหมำย
คณะผูบ้ ริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมายคณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ส่วนราชการทุกส่วน
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ลำดับที่ 17
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“กำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น”
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่ อ งในวโรกาส 12 สิ งหาคมของทุ ก ปี เป็ น วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้กาหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจา
ทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่
เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้ าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
ดังนั้ น เทศบาลจึ งได้ จั ดกิ จกรรมวัน แม่แ ห่ ง ชาติ คือ การคัด เลื อกแม่ดี เด่ น ในพื้ น ที่ เทศบาล
เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ ปรากฏแก่สาธารณชนและให้ สังคมได้ตระหนักถึง
หน้าที่อันสาคัญยิ่งของแม่ ที่สาคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อให้แม่ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้ำหมำย
จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น จานวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งละ 15 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแม่ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ ในการคัด เลือกให้ ทุกชุ มชนในเขตเทศบาล จานวน 15 ชุมชน
เพื่ อให้แต่ละชุมชนดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ ารับการคัดเลือกในชั้นต้ นมายัง
เทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้ าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อแม่ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 ด าเนิ น การจั ด พิ ธี ก ารมอบประกาศตามระเบี ย บฯ ในวั น ส าคั ญ ที่ ต รงกั บ วั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จานวน 1 ครั้ง/ปี

๔๓

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีแม่ดีเด่นที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
- มีแม่ดีเด่นที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป

๔๔

ลำดับที่ 18
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“กำรจัดทำขอตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลจุมจัง”
2. หลักกำรและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบและการมี ส่ ว นร่ ว มในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ภายในองค์ ก รของผู้ บ ริ ห าร
และเจ้าหน้าที่ถึงแม้ จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญ ที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดั งนั้ น เทศบาลต าบลจุ ม จั ง จึ ง ได้ จั ด ท ากิ จ กรรม“การจั ด ท าข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการ”
ที่ ก าหนดดัช นี ในการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการด้ วยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ตามแนวทางการบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ ดีขึ้น เพื่ อเป็ น การพัฒ นาวิธีการดาเนิ น งานภายในองค์ กรที่ จะนาไปสู่ การยกระดั บคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่ วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้อ งถิ่น ที่มี ดัช นี ในการประเมิน การปฏิ บั ติราชการด้ ว ยความซื่ อสัต ย์ สุจริต ตามแนวทางการบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๔๕

8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๔๖

ลำดับที่ 19
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักกำรและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ให้อานาจข้ าราชการในหน่ วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
กากับดูแลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินไปโดยชอบด้ วยกฎหมายระเบียบข้ อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่ างๆอย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ ดังนั้นเทศบาลตาบลจุมจังจึงได้มีมาตรการ“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ”ขึ้ น เพื่ อ ส่งเสริมสนั บสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่ ว ยงานภาครัฐและองค์ กรอิ สระที่มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริม สนับ สนุน กลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรอิสระที่ มีหน้ าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลจุมจัง จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลจุมจัง

๔๗

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลจุมจังให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลจุมจังจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ

๔๘

ลำดับที่ 20
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลจุมจัง ให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัด ให้ มีข้อ มูลข่ าวสารของราชการอย่ างน้ อยตามที่ก ฎหมายก าหนดไว้ให้ป ระชาชนเข้าตรวจดูไ ด้
ณ ที่ ท าการของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยเรี ย กสถานที่ ที่ จั ด เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ข่ า วสารและให้ บ ริ ก ารว่ า
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลจุมจังจึงได้
ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตาบลจุมจัง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตาบลจุมจัง โดยมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักปลัดเทศบาล
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็ นจริง
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์ แก่ประชาชนอย่ างครบถ้วนถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่ อเพิ่ มช่องทางให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติง านของเทศบาล
ตาบลจุมจัง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลจุมจัง จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติง านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.5 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผมู้ ารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร

๔๙

7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลจุมจัง

๕๐

ลำดับที่ 21
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลจุมจัง”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้ อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้ างและการจัดองค์กร
อานาจหน้ าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดัง นั้นเทศบาลตาบลจุมจัง จึงได้จัดท ามาตรการ“เผยแพร่ ข้อมู ล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลจุมจัง” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้ าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลจุมจังได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
มี ข้ อ มู ล ประเภทต่ างๆเผยแพร่ ต่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ แ ละเข้ าถึ ง ได้ โดยสะดวกมากกว่ า 10
ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมสภา
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๕๑

8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

๕๒

ลำดับที่ 22
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลจุมจัง”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้นเทศบาลตาบลจุมจังจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อ สัง คม(Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท์ เฉพาะ การเผยแพร่ข้อ มู ลทางสื่อ สิ่ง พิ มพ์ ต่ างๆ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลจุมจังได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจานวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลจุมจัง
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอาเภอกุฉินารายณ์
- ประกาศเสียงตามสาย
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประกาศผ่ านเว็บไซต์เทศบาลตาบลจุมจัง /เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ

๕๓

9. ผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

๕๔

ลำดับที่ 23
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“กำรปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้ว ยกระทรวงยุ ติ ธรรม ได้ มี น โยบายด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศในการขั บ เคลื่ อ น
ยุติธรรมชุ มชน เพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านความเป็นธรรมทางสัง คม(Social Justice) โดยการบูรณาการกั บ
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง
ส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ว เพื่ อ ให้ น โยบายด าเนิ น งานบรรลุ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ าว กระทรวงยุ ติ ธ รรม
โดยสานักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอาเภอกุฉินารายณ์ สถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์ และเทศบาล
ตาบลจุมจังได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตาบลขึ้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและเกิ ด
ประสิทธิภาพมากขึ้น เทศบาลตาบลจุมจังจึงได้มีกิจกรรมการปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลจุมจังขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสการกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน
3.3 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลจุมจัง
3.4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
4.1 มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
4.2 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับแจ้งเบาะแส การกระทาผิดกฎหมาย การทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของเด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ แล้วส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และติดตามผลการดาเนินงานแจ้งให้ผู้ร้อง/ผู้แจ้งทราบเป็นระยะ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
เป็นปัจจุบัน
5.2 จัดทาขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
5.3 เผยแพร่ประชาสั ม พัน ธ์ให้ ป ระชาชนทราบช่อ งทางและกระบวนการในการร้อ งเรีย น /
ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
6.4 มี การจัด อบรมให้ค วามรู้แ ก่ ประชาชนเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของศู น ย์ยุ ติธ รรมชุม ชน
ตาบลจุมจัง
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๕๕

8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ประชาชนทราบขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

๕๖

ลำดับที่ 24
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“กำรปรับปรุงศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบำลตำบลจุมจัง”
2. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลตาบลจุมจังเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับ บริการโดยตรง โดยถือ ว่าประชาชนเป็ นศู นย์ก ลางที่ จะได้รับการบริการอย่ างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน เทศบาลต าบลจุ ม จั ง จึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ไดรับความเดื อดร้อนต่างๆและ
เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลตาบลจุมจังจึงได้มีกิจกรรม
“การปรับปรุงศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลจุมจัง”ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญ หาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน
3.3 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
3.4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้ำหมำย
4.1 มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
4.2 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญ
หรือผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการ
แล้ ว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้ างความเชื่ อ มั่ น ไว้ ว างใจ รวมถึ ง ตอบสนองตามความคาดหวั ง /
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่ างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5.พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นปัจจุบัน
5.2 จัดทาขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- ศูนย์รับเรื่องร้อเรียนร้องทุกข์เทศบาลตาบลจุมจัง
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการเทศบาลตาบลจุมจัง
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลจุมจัง (www.joomjung.go.th)
- ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลจุมจัง
5.3 เผยแพร่ ประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ป ระชาชนทราบช่ อ งทางและกระบวนการในการร้ อ งเรีย น/
ร้องทุกข์
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5.4 เจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิดชอบนาเรื่อ งเสนอคณะผู้ บ ริหารพิ จารณาสั่ งการเจ้ าหน้าที่ ผู้เกี่ย วข้อ ง
เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้ งทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีส ถิติจ านวนเรื่อ งร้ องเรียน/ร้องทุ กข์ ประจาปี ท าให้ เห็ น ว่าประชาชนได้ มีส่ วนร่ว ม
ในการสอดส่ องดู แ ลสั งคมและการอยู่ ร่ว มกั น แสดงให้ เห็ น ถึง การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ วมในการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลจุมจัง
10.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
10.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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ลำดับที่ 25
1. ชื่อโครงกำร : เทศบำลสัญจร
2. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลตาบลจุมจังเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้ นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชาชนผู้ รับ บริการโดยตรง โดยถือ ว่ าประชาชนเป็ นศู นย์ก ลางที่ จะได้รับการบริการอย่ างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็ นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทาโครงการเทศบาลสัญจร เพื่อสารวจความต้องการของประชาชนว่า
ต้อ งการให้ เทศบาลด าเนิ น การให้ บ ริก ารในด้ า นใดบ้ าง และให้ บ ริ ก ารงานด้ านต่ า งๆซึ่ ง อยู่ ในอ านาจหน้ า ที่
อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิด
ค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนโดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางมารั บ บริ ก าร ณ ส านั ก งาน
เทศบาล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญ หาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้ำหมำย
นาการบริการในหน้าที่ทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆในเขตเทศบาลทั้งหมด หรือร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ภายในเขตเทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้ าที่ที่จะนาไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการ
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย
7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลำ
ปีงบประมาณ 2561-2564
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8. งบประมำณดำเนินกำร
15,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯได้รับบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆของเทศบาลตาบลจุมจังอย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุก ชุมชนที่ อยู่ ในเขตเทศบาลมี โอกาสได้ แสดงความคิ ดเห็ น โดยมีเจ้ าหน้ าที่
ของเทศบาลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการดาเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
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ลำดับที่ 26
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ”
2. หลักกำรและเหตุผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่ง สาคัญ เพราะการปฏิบัติหน้ าที่
ราชการทุกครั้งจะต้ องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้ อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้ องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่ อ ให้ เกิ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการอย่ า งถู ก ต้ อ งโดยการน าข้ อ เสนอแนะจากหน่ ว ย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้ำหมำยกำรดำเนินกำร
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีกำรดำเนินกำร
1.ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขข้อร้องเรียน
2.รายงานผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้าให้ผู้เรียนทราบภายใน 15 วัน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
9. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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ลำดับที่ 27
1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชำคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หมู่ บ้ า น /ชุ ม ชน
มีกระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตาบลจุมจังจึงได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม
เพื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขึ้ น เพื่ อ น ามาบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาสี่ ปี ข องเทศบาลต าบลจุ ม จั ง ประจ าปี
พ.ศ. 2561–2564 รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.2 เพื่ อ ให้ ได้ แ ผนงาน โครงการของชุ ม ชนน ามาบรรจุ ไ ว้ ในแผนพั ฒ นาสี่ ปี ข องเทศบาล
ตาบลจุมจัง
3.3 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.4 เพื่ อ ฝึ ก ให้ ป ระชาชนได้ ร่ ว มกระบวนการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ว มแก้ ปั ญ หา และส่ ง เสริ ม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 15 ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลจุ ม จัง ส าหรับ ให้ ป ระชาชนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง แผนงานของชุ ม ชนเพื่ อ น ามาบรรจุ ไ ว้ ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.4 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลำ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –มีนาคม ของปี 2561-2564
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8. งบประมำณดำเนินกำร
20,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีขอ้ มูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้ มี ส่วนร่วมในการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต การปฏิ บัติ ราชการของ
เทศบาลตาบลจุมจัง
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ลำดับที่ 28
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“แต่งตั้งตัวแทนประชำชนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลจุมจัง ได้ดาเนินการตามข้ อบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ ายประจาปี ในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลจุมจัง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อ เป็น กลไกภาคประชาชนในการมีส่ วนร่วมกับเทศบาลตาบลจุมจัง อย่างแข็ง ขัน สาหรับ
การทางานของเทศบาลตาบลจุมจังได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไก
ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลจุมจัง
4. เป้ำหมำย
ตัวแทนประชาชนหมูบ่ ้านทั้ง 15 หมูบ่ า้ น
5.พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีกำรดำเนินกำร
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนให้ มีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลจุมจัง อย่างแข็งขันสาหรับการ
ทางานของเทศบาลตาบลจุมจังได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาชนต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเทศบาลตาบลจุมจัง ในหลายๆส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่ าด้วย
การพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ภาคประชาชนมีส่ วนร่วมในการดาเนิน งานและตรวจสอบการดาเนิน งานของเทศบาล
ตาบลจุมจัง
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ห น้ าที่ แ ละบทบาทในการมี ส่ ว นร่ ว มและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

๖๔

ลำดับที่ 29
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“แต่งตั้งตัวแทนประชำชนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำ”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนิน การประเมิน ผลการปฏิ บัติราชการ ซึ่ง เป็ นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิ บัติราชการของ
เทศบาลว่ า สั ม ฤทธิ์ ผ ลตามเป้ า หมายหรื อ ไม่ ตลอดจนเป็ น การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการของเทศบาล
เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ
ของเทศบาลต่อไป
ดังนั้ น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่ง พระราชกฤษฎี กาว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เทศบาลตาบลจุมจังจึงได้จัดทามาตรการ“แต่งตั้ง
ตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติ ดตามประเมินผลแผนพัฒ นา”ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลจุมจังมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่ง เสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลจุมจัง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลจุมจัง
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
แผนพัฒนา เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลจุมจัง
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลจุมจัง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลจุมจัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลจุมจัง (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จานวน
7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
จานวน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล
จานวน 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 2 คน
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(4) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลจุมจังตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลจุมจังปีละครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ
ประเมินให้เทศบาลตาบลจุมจังทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
หรือขยายผลการดาเนินการ
3) จัด ทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมิน แผนพัฒ นาของเทศบาล
ตาบลจุมจัง
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลจุมจังมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.9 การติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนา
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ลำดับที่ 30
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“ติดตำมและประเมินผลระบบควบคุมภำยในของเทศบำลตำบลจุมจัง”
2. หลักกำรและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ ว่ า จะเป็ น ในภาครั ฐ หรื อ เอกชนทั้ ง ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ ระบบการควบคุ ม ภายในจะช่ ว ยควบคุ ม
หรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุ ตามวัต ถุป ระสงค์ ในอดีต ที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่ วยงานภาครัฐได้ มีก ารควบคุม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนั ง สื อตอบข้อ หารือ ต่ างๆ โดยส่ วนใหญ่ จ ะเน้ น ไปที่ ก ารควบคุ ม ด้า นการเงิน และบั ญ ชี และการปฏิ บั ติ
ให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ านอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่ วยงาน จึงไม่สามารถสะท้ อนภาพถึง ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็ นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้ านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็ นช่องทางรั่วไหลทาให้ เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่ มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่ วยงานที่กาหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตาบลจุมจัง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบ
การควบคุมภายในให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่ วยงาน จึงได้กาหนด
มาตรการ“การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตาบลจุมจัง”ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็ น ไปอย่ า งประหยัด และคุ้ ม ค่ า โดยลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ซ้ าซ้ อนหรือ ไม่ จ าเป็ น ลดความเสี่ ย งหรื อ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้ องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี การปฏิ บั ติต ามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสั ญ ญา ข้ อตกลง ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้ำหมำย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลจุมจังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5.พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
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6. วิธีดำเนินกำร
6.1 แต่ งตั้ งคณะท างานติ ดตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
6.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่ างต่อเนื่องเพื่อให้ การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลจุมจัง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้ คณะทางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีตาบลจุมจัง
และผู้บริหารทราบ
7.ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. ผู้รับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลจุมจัง
9. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.3 มี ข้ อ มู ล และรายงานทางการเงิน ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเชื่ อ ถื อ ได้ ส ามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจ
10.4 การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
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ลำดับที่ 31
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร/แนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคล”
2. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุ คคลถือว่าเป็นสิ่ง สาคัญ หรือเป็นหั วใจของ
องค์กรจึงมักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติง านในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่ อให้การปฏิบัติงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตาบลจุมจัง จึงกาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล โดยพิ จารณาจากประเด็น การบริหารงานบุ คคลโดยยึด มั่น ในหลั กคุณ ธรรมในเรื่อ งการบรรจุ แต่ง ตั้ ง
การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลจุมจังเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประชาชนที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
6.2 มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลจุมจัง
6.3 มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลจุมจัง
6.4 ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึง
มีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
6.5 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จะต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดก่อน
6.5 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบกากับดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง
6.6 มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
6.7 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
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6.8 มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
6.9 มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ
6.10 มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
6.11 มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น มี ก ารน าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
ความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
6.12 มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
6.13 นายกเทศมนตรี ต าบลจุ ม จั ง ออกค าสั่ ง การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นตามมติ ค ณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น การโอนย้ า ยของเทศบาลต าบลจุม จั ง และมี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งชั ดเจน
พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
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ลำดับที่ 32
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“ประชำสัมพันธ์เชิญชวนประชำชนเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ ในกำรจัดทำ
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี”
2. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการคลั ง เป็ น การท างานที่ ต้ อ งอาศั ย ระเบี ย บกฎหมาย หนั ง สื อ สั่ ง การ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ ประชาชนมากที่สุด ถูก ต้องทั้ งระเบี ยบกฎหมาย
ไม่ มี ข้ อ ผิ ด พลาด บริ การด้ ว ยความเสมอภาคกั น ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ เสริ ม สร้ างความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน
การบริหารการเงินการคลั งเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ น มีการทางานมีกระบวนการที่โปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พบข้ อบกพร่อ งมีก ระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์ ก รให้ มี ค วามโปร่ ง ใส สามารถเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลจุมจัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประกาศและประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ญ ชวนผู้ น าและประชาชนทุ ก หมู่ บ้ า น เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง
การประชุ ม สภาฯ โดยท าหนั งสื อ ถึ งผู้ ใหญ่ บ้ านทุ ก หมู่ บ้ า นในการขอความร่ว มมื อ ประชาสั ม พั น ธ์เชิ ญ ชวน
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดประชุมสภาฯ
6.2 ประกาศให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
6.3 มีการกาหนดและจัดที่นั่งสาหรับประชาชนในการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ โดยผู้แทน
ของแต่ละหมู่บ้านจะให้ความร่วมมือในการรับฟัง ร่วมสังเกตการณ์ระหว่างการประชุม เพื่อจะได้นาข้อมูลที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดได้ อย่างถู กต้ อง ครบถ้ว น ทั้ งนี้ ในระหว่างประชุ มสภาฯ ประชาชนสามารถสอบถาม เสนอแนะ
ข้อความคิดเห็นและปัญหาความต้องการต่อผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลในการประชุมสภาฯ
6.4 มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสภาฯ ให้ประชาชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมำณดำเนินกำร
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ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
งานกิจการสภา เทศบาลตาบลจุมจัง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตาบลจุมจังได้แสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
10.2 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในทุกขั้นตอน
10.3 ประชาชนรั บ ทราบระเบี ย บในการประชุ ม สภาฯ ท าให้ ป ระชาชนสามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบการทางาน รวมทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยการให้ตัวแทน
ประชาชนในแต่หมู่บ้านเข้าร่วมรับฟัง และสังเกตการณ์ในการประชุมสภาฯ และประชาชนสามารถติดตามความ
คืบหน้าของแผนพัฒนาตาบลที่ร่วมกันพิจารณาจากการประชาคม โดยเสนอผ่านสภาเทศบาล เพื่อบรรจุเป็น
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลจุมจัง
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ลำดับที่ 33
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“กำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน”
2. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลต าบลจุ ม จั ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ จ ากแนวคิ ด การบริห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556–
2561) เทศบาลตาบลจุมจังจึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้ างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไก
ในการร่ ว มเป็ น คณะกรรมการในการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของเทศบาลต าบลจุ ม จั ง ทุ ก ขั้ น ตอน
ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้ รับข้อมูล ข่าวสารและแสดงความคิด เห็น ได้ เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลตาบลจุม
จั ง สามารถพั ฒ นาระดั บ การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาครั ฐ มากขึ้ น เพื่ อ กระตุ้ น
การปรับเปลี่ยนสู่ การบริหารราชการที่เปิ ดเผย โปร่ง ใส เน้น การมีส่วนร่วมของประชาชน และพั ฒ นาระบบ
ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ตั วแทนภาคประชาชนมี ส่ วนร่ ว มในการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ของเทศบาลตาบลจุมจัง
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตาบลจุมจังให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้ำหมำย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลจุมจัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคมเพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข้ าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วย
การพั ส ดุ ข ององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.2553 มิ ไ ด้ ก าหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้ าร่วมเป็น กรรมการ แต่เทศบาลตาบลจุมจัง ให้ความสาคัญ ในการมีตัวแทนชุมชนเข้ าร่วม
ตรวจสอบเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ างซื่ อ ตรง โปร่ ง ใส โดยตั วแทนชุ ม ชนไม่ ต้ อ งร่ว มรั บ ผิ ด หากเกิ ด
ความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ ความรู้ความเข้าใจแก่ คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้ างทุกครั้ง เพื่ อให้
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละตั ว แทนชุ ม ชนมี ค วามเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ แ ละทราบกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
6.4 ประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการให้ประชาชนได้ทราบ
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลจุมจัง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
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ลำดับที่ 34
1. ชื่อโครงกำร : พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในองค์กร
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีบทบาทความส าคั ญ ยิ่งต่ อการพัฒ นาทางการเมื อง เศรษฐกิ จ
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้ แก่ชุมชนจึงเป็ นเรื่องที่สาคัญ อย่างยิ่ง ประกอบกับการให้ การศึกษาอบรมเป็ น สิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งที่เทศบาลตาบลจุมจังได้ดาเนินการเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รวมถึ ง มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บข้ อ กฎหมายต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับท้ องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตาบลจุมจังจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์ กร พัฒนาท้องถิ่น
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ
ในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้ องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติง านที่ถูกต้ อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลจุมจัง จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ทั้งในเทศบาลตาบลจุมจังและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึ กอบรมทั้งภายในเทศบาลตาบลจุมจัง และ
หน่วยงานภายนอก เพื่ อเป็น ข้อมูลในการจัดส่ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่น เข้ารับ การอบรมหรือร่ วมประชุม สัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญ ชา
เพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/
กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้ สมาชิ กสภาท้ องถิ่น ผู้ผ่ านการฝึ ก อบรมจั ดท ารายงานสรุป ผลการฝึ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีตาบลจุมจัง
6.4 ฝ่ายบริห ารงานบุคคลดาเนิน การประเมิน ผลการฝึ กอบรมของสมาชิกสภาท้ องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตาบลจุมจังทราบ
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
200,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

๗๖

ลำดับที่ 35
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยบริหำร”
2. หลักกำรและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้มีบ ทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร
เป็นกลไกสาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่ างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่ วมกัน นอกจากจะทาให้เทศบาลมีบรรยากาศการทางาน
แบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาล
และลดการทุจริต
เทศบาลต าบลจุ ม จั ง จึ ง ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ให้ มี บ ทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของฝ่ ายบริห ารขึ้ น เพื่ อ กาหนดบทบาทของสมาชิ ก สภาท้ องถิ่ น ในการเป็ น หน่ ว ย
ตรวจสอบ โดยให้ สมาชิ กสภาร่วมเป็ นคณะกรรมการในการด าเนิน งานของเทศบาลตาบลจุมจัง เพื่ อให้ก าร
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้ำหมำย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลจุมจัง จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีกำรดำเนินงำน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนิ น การต่ า งๆ เช่ น
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตาบลจุมจัง
7. ระยะเวลำดำเนินงำน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ

๗๗

9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
งานกิจการสภา งานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๗๘

ลำดับที่ 36
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“เฝ้ำระวังกำรทุจริตคอร์รัปชั่น”
2. หลักกำรและเหตุผล
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่ง หน้ าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ ตาแหน่ งหน้ าที่ ที่ได้ รับ มอบหมายกระท าการเพื่อ ผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวกพ้ อง ก็ ถือว่ า
มีการกระทาคอร์รัปชั่น
ปั ญ หาการทุ จ ริต คอร์รั ป ชั่ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในหน่ ว ยงานภาครัฐ ได้ส่ ง ผลเสีย หายกั บ ประเทศชาติ
อย่ า งมาก จ าเป็ น ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมจะต้ อ งตระหนั ก และร่ ว มกั น แก้ ไ ขจั ด การปั ญ หา โดยการเข้ า ไป
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆให้เกิดการเฝ้ าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น
ให้ทุกภาคส่วนในเทศบาลตาบลจุมจังได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลจุมจัง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบาลตาบลจุมจัง
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เชิญ คณะกรรมการชุมชนหรือ ตัวแทนชุ มชนมาอบรมเพื่ อสร้างความรู้ ความเข้ าใจเรื่อ ง
การคอร์รัปชั่น
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 จั ดท าป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ ต้ านการทุ จ ริต และช่อ งทางการแจ้ง เบาะแสกรณี พ บเห็ น
การทุจริต
6.4 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.5 บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
6.6 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.7 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ

๗๙

9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุ ม ชนมีค วามรู้ ค วามเข้าใจเรื่ องการคอร์ รัป ชั่น และสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชั่นได้
10.2 มี ก ารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการชุ ม ชนหรื อ ตั ว แทนชุ ม ชนเป็ น หน่ ว ยเฝ้ า ระวั ง
การคอร์รัปชั่นในระดับเทศบาล
10.3 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตได้รับการปรับปรุงแก้ไข

๘๐

ลำดับที่ 37
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร“ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต”
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กาหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึง
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การจั ด ท างบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น ประกอบกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารบริห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง มุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึ ก
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒ นาศักยภาพเจ้ าหน้าที่ของรัฐในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ปัญ หาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตาบลจุมจังมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้ า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่ วมกัน
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี เศรษฐกิ จ ที่ ดี ในท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น การที่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะพัฒ นาให้ เจริญ ก้ าวหน้ าได้นั้ น จาเป็น จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านในการร่วมกันพั ฒนา
ท้องถิ่น ในการนี้การมีเครือข่ ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒ นาท้ องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาคประชาชนได้ มี ส่ วนร่ วมในการเป็ น เครือ ข่ ายร่ว มกั บ เทศบาลต าบลจุ ม จั ง ในการร่ ว มคิ ด ร่ วมพิ จ ารณา
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์ รัปชั่นในท้องถิ่น เทศบาล
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การมี เ ครื อ ข่ า ยดั ง กล่ า วเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น จึ ง ได้ จั ด ท ามาตรการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ ายด้านการป้องกัน
การทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วม และเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ให้ กั บ ทุ ก ภาคส่ วนให้ เกิ ด จิ ต ส านึ ก และตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
การทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลจุมจัง
4. เป้ำหมำย
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ สถานศึ ก ษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลจุมจัง เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลจุมจัง
5. สถำนที่ดำเนินกำร
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลจุมจัง

๘๑

6. วิธีดำเนินงำน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลตาบลจุมจัง
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตาบล
จุ ม จั ง ในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มพิ จ ารณา ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มท า และร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ ร่ว มตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น
การทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
5. ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง(MOU) ร่ ว มกั น ระหว่ า งเทศบาลต าบลจุ ม จั ง กั บ บุ ค คล องค์ ก ร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด เทศบาลตาบลจุมจัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วม และเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้กอ่ ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลจุมจัง

