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การวิเคราะหความเสี่ยงในการทุจริตในเทศบาลตําบลหวยกระเจา
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลหวยกระเจา มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มี
อยูในปจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการ
ขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการ
แลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหการบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนของเทศบาลตําบลหวยกระเจา จําแนกเปน 5 ประเภท ดังนี้
1) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
2) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
3) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคสวนตางๆ
สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตของเทศบาลตําบลหวยกระเจา สามารถสรุปเป็นประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แตพบวา ยังคงมีชองวางทีทาใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึงโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
ที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให
เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจทีม่ ุงเนนเรืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนในปจจุบัน
มุงเนนทีก่ ารสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจใหเจาหนาทีม่ ีแนวโนมทีจ่ ะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซือ้ -จัดจาง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเกี่ย วของเปนหวงโซผลประโยชนเจาหนาที่เ พื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนิน งานโครงการของ
ภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเป็นปจจัยหนึ่งที่ทํา
ให ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจ ริ ต เพราะความตองการที่จ ะมีส ภาพความเป็น อยู ที่ดีขึ้น ทําให เจ าหนาที่ต อง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพเิ ศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
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6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซือ่ สัตยสุจริตเปนคุณธรรมทีไ่ ดรับการเนนเป็น
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง
และความเห็นแกตวั มากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเป็นที่ตงั้ มากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนทีม่ ีความซือ่ สัตยสุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนทีม่ ีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มคี านิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
ส ว นทอ งถิ่น เอง และป ญ หาการกํา กับ ดู แลโดยองคก รที่มี อํ านาจหน า ที่ ตามกฎหมาย และด ว ยเหตุ ที่ ว า นี้
ไดมีสวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณ
ส อ ไปในทางที่ เ อื้ อ ประโยชน แ ก ต นเองหรื อ พวกพ อ งโดยไม ช อบมี ก ารกระทํ า ในลั ก ษณะที่ เ ป น การขั ด กั น
แหงผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ
จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมา
ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร ซึ่งประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกๆ
ตําแหน ง จะต องมีจิ ต สํ านึ กคานิ ย ม ทัศนคติ ที่ชื่ น ชม ยอมรั บหลั กคุณธรรม จริ ย ธรรม ประกอบหลั กการใช
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ ศรัทธาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางแนนอน
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เทศบาลตําบลห วยกระเจา อําเภอห วยกระเจา จั งหวั ดกาญจนบุรี ซึ่งเปน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหนึ่งที่จะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ได เ ข า ร ว มการเป น เครื อ ข า ยในด า นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต แล ว ก็ ทํ า ให ทุ ก องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นไดยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1. เพื่อใหเ ทศบาลตํ าบลหว ยกระเจา ใชเ ปนกรอบและแนวทางในการขับ เคลื่ อนมาตรการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
2. เพื่ อ ส ง เสริ ม /เสริ ม สร า งให บุ ค ลากร ของเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา ปฏิ บั ติ ร าชการโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
4. เพื่อใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
5. เพื่อให ทุกภาคส ว นรู เ ทากัน ร ว มคิ ด การป องกัน การทุจ ริ ต โดยมีการพัฒ นาศักยภาพและคุ ณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง
เปาหมาย
1. ข า ราชการทั้ ง ฝ า ยการเมื อ งและฝ า ยประจํ า ของเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา ตลอดจนประชาชน
มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย
2. เทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจา มีร ะบบการปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถป องกัน ป ญหาเกี่ย วกับ การทุจ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
รวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง
3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ
4. เทศบาลตําบลหวยกระเจาสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลยการใช
อํานาจใหเหมาะสม
5. เทศบาลตําบลหวยกระเจา พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประโยชนของการจัดทําแผน
1. คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
2. ประชาชนมีจิ ต สํ านึ กในการเห็ น ประโยชน ของชุ มชนและเฝ าระวั งการทุจ ริ ต ของเทศบาลตํ าบล
หวยกระเจา
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต
6. เทศบาลตําบลหวยกระเจาไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการปองกันการ
ทุจริต

ขอมูลพื้นฐานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

กรอบโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ปลัดเทศบาลตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาลตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

สํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

1. งานธุรการ
2. งานการเจาหนาที่
3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานแผนและงบประมาณ
5. งานสวัสดิการสังคม
6. งานบริหารทั่วไป

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง อํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน)
ฝายพัฒนารายได
1.งานจัดเก็บและพัฒนารายได
2.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ฝายคลัง
1. งานธุรการ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัสดุและทรัพยสิน

กองชาง
(นักบริหารงานชาง อํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน)
ฝายแบบแผนและกอสราง
1. งานธุรการ
2. งานสาธารณูปโภค

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน)
1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาการศึกษา
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การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหวยกระเจานั้น เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ในการรวมคิดรวมแกไขปญหา ตลอดจนรวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลหวย
กระเจา ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจาจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือของหมูบานหรือชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันในการแกไขปญหาและมีความเขาใจในแนวทางแกไข
ปญหารวมกันอยางจริงจัง เทศบาลตําบลหวยกระเจายังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังไดเนนการ
สงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในทองถิ่น
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเทศบาลตําบล พ.ศ.2496 ที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นของเทศบาลตําบล ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาเทศบาล
ตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดย
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนโอกาสภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจหลัก SWOT เทศบาลตําบลหวยกระเจา กําหนด
วิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพ
ป ญ หาโดยสามารถกํ า หนดแบ ง ภารกิ จ ได เ ป น 6 ด า น ซึ่ ง ภารกิ จ ดั ง กล า วถู ก กํ า หนดอยู ใ นพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ.2496 ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา 16 (2)
(2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา 16 (4)
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)
(4) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (มาตรา 16 (18)
(5) การผังเมือง (มาตรา 16(25)
(6) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27)
5.2 ดานการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว และการสงเสริมอาชีพ มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)
(2) การควบคุมการเลี้ยงสัตว (มาตรา 16(21)
(3) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว (มาตรา 16(22))
5.3 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของดังนี้
(1) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น (มาตรา 16 (11)
5.4 ดานการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีภารกิจทีเ่ กี่ยวของ
ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)
(2) การสงเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14)
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล(มาตรา 16 (1)
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5.5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งของชุมชน มีภารกิจที่
เกี่ยวของดังนี้
(1) การสังคมสังเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(มาตรา 16 (10))
(2) การจัดใหมีและบํารุงสถานที่พักผอนหยอนใจ (มาตรา 16 (13))
(3) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16 (17))
(4) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(มาตรา 16 (24))
(5) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29))
(6) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มาตรา 16 (30))
5.6 ดานการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของดังนี้
(1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16 (15))
(2) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา 16 (11))
(3)การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา 17 (12))
ภารกิจทั้ง 6 ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจของเทศบาลตําบลสามารถจะแกไขปญหาของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่
ประกอบดวย การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารเปนสําคัญ

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ทีเ่ ทศบาลตําบลหวยกระเจาจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน เปนตน
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน
3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ํา ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
4. การปองกันและระงับโรคติดตอ
5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
7. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. การสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพและการเพิ่มรายไดแกราษฎร
9. การฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส
11. การสงเสริมและเสริมสรางใหราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
12. การสงเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร
13. การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
14 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ภารกิจรอง
1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย
2. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. การคุมครองดูและและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
5. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีในทองถิ่น
6. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
7. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
8. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
9. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
10. การจัดการ การบํารุง และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
11. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร

7

วิสัยทัศน(Vision)

ตําบลนาอยู มุงสูเกษตร ปศุสัตว ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดี
ทันสมัย ใสใจคุณภาพชีวิต บริหารงานมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ(Mission)
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาล ควบคูกับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 สรางระบบการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเนนดานการเกษตรกรรม ใหเปนตลาด
ผลผลิตทางการเกษตร
พันธกิจที่ 4 ฟนฟู อนุรักษ สงเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยู
คูทองถิ่นและเปนที่สนใจและดึงดูดนักทองเที่ยว
พันธกิจที่ 5 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานทันตอสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป
พันธกิจที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของเทศบาลตําบล ในงานดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห
และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน กิจกรรมดานกีฬาและควบคุมโรคติดตออยางตอเนื่อง
พันธกิจที่ 7 สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม สรางความตระหนัก
และจิตสํานึกที่ดีในการปองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พันธกิจที่ 8 พัฒนาและสงเสริมความรูความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง ใหกับ
ประชาชนสนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินการระหวางภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตางๆ และสรางระบบ
บริหารจัดการภาครัฐทีด่ ีในเทศบาล

8

จุดมุงหมาย (Goals)เพื่อการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การคมนาคมมีความสะดวก
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
มีทรัพยากรน้ําใชเพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากฝนแลง
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได และปญหาความยากจนลดลง
เพิ่มพูนการเรียนรูของชุมชน ธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
เยาวชน ประชาชน ไดรับการศึกษาที่ดีไดมาตรฐานและทันสมัย
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู และสิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
ประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ตนเอง มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นรวมกับเทศบาลตําบล

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 – 2564)
ชือ่ หนวยงาน เทศบาลตําบลหวยกระเจา ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

มิติ

1.การสรางสังคมไม
ทนตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

1.1 การสรางจิตสานึกและความ ตระหนัก
แกบุคลากร ทั้งขาราชการ การเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1.1 (1) โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม
ในการตอตานการทุจริตแกผูบริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานของเทศบาลตำบล หวยกระเจา
1.1.1(2) โครงการถายทอดความรูในองคกร
(ดานการทุจริต)
1.1.3 กิจกรรมจัดทําคูมือเกี่ยวกับผลประโยชน
ทับซอน

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

0

0

0

30,000

30,000

30,000

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติ

ป 2563

ป 2564

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1.2 การสรางจิตสานึกและความ ตระหนัก
แกประชาชนทุกภาคสวนใน ทองถิ่น

1.2.3(1) โครงการสงเสริมการสรางอาชีพ สราง
รายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

30,000

30,000

1.2.3(2) โครงการพืชพันธุดี สรางชีวีเกษตรกร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

20,000

20,000

1.3.1(1) โครงการกิจกรรมสานสัมพันธครอบครัว

100,000

100,000

100,000

1.3.1(2) โครงการกิจกรรมยุติความรุนแรงสมาชิก
ในครอบครัว

50,000

50,000

50,000

230,000

230,000

230,000

1.3 การสรางจิตสานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน

มิติที่ 1

ป 2562

รวม

จำนวน.....7.....โครงการ

หมายเหตุ
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ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)
-

งบประมาณ
(บาท)
-

งบประมาณ
(บาท)
-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบ ริหาร

2.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารเทศบาลหวยกระเจา

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการการสรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงิน ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี”
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”
2.2.3 มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1 กิจกรรมการลดขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการเพือ่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

-

-

-

-

-

-

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาทีใ่ หเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562

หมายเหต
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มิติ

มิติที่ 2

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ พบการทุจริต

2.5.1 มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ดวยความซื่อสัตยสุจริต
2.5.2 มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2.5.3 (1) มาตรการ “แตงตัง้ ผูรบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำนวน...11.......โครงการ

-

-

-

รวม

หมายเหตุ
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มิติ
3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอ มูลขาวสาร ในของ
ทางที่เปนการอํานวยความสะดวก แก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการ ปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาทีข่ อง องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.1.1 (1) มาตรการ“ปรับปรุงศูนยขอ มูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลหวยกระเจาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรมใหความรูต าม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540”
3.1.2 มาตรการ “เผยแพรขอ มูลขาวสารที่
สำคัญและหลากหลาย”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา
3.2.1 (1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน(จัดทำแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ป/ ทบทวน)
3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเทศบาลหวยกระเจา
3.2.2 (1) มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

หมายเหต
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

มิติที่ 3
4. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริ าชการ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รวม
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน การ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ ตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

ป 2562

ป 2563

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3.3.1 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ สนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
3.3.2(1) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขา
รวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
3.3.3(2) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำนวน......10.....โครงการ

40,000

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

4.1.2(1) โครงการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน
4.1.2(2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน

หมายเหต
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มิติ

มิติที่ 4

ป 2562

ป 2563

ป 2564

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัตหิ รือการ
บริหารราชการ ตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณใหประชาชนไดรบั ทราบ

-

-

-

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น

4.3.1 กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น(อบรม)

-

-

-

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจริต

4.4.2 มาตรการสรางเครือขายเฝาระวังการ
ตอตานการทุจริต

-

-

-

ภารกิจตามมิติ

รวม

จำนวน...5......โครงการ

-

-

หมายเหตุ

-
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มิติที่1 การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตําบล
หวยกระเจา
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเป็นการเสริมสรางจิตสานึกในการทำงาน
และ ความรับ ผ ิดชอบต อหน า ที่ ของตนเอง นอกจากนี้ ยั งตองมีการส งเสร ิม คุณธรรมและจริ ย ธรรมเพื่อให ส ามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เป็นปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของ
ประเทศไทยมานาน จึ ง จํ า เป ็น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งม ีก ารป อ งก ัน และแกไ ขป ัญ หาการทุ จ ริ ต คอร รั ป ช ั่น อย า งจริ ง จั ง
ในสถานการณวิกฤติปัญหา การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวา
การที่จะทําใหปญหาการ คอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาค
สวนไมวาจะเป็นภาคสวน การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอม
ทั้งสรางทัศนคติใหม ปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับ การเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทาง
ที่ไม เ อื้อหรื อสนับสน ุน การทุจ ริต คอร รัป ช ั่น ทั้งนี้ กลไกการนำหล ักธรรมาภิ บ าลซึ่ งประกอบดว ย ความชอบธรรม
ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการ ตรวจสอบไดความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสวนรวมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหาร จัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบั บ ป ัจ จุ บ ัน ซึ่ ง ได ว างกรอบการนำหล ัก ธรรมาภ ิบ าลไปเป ็น แนวทางการปฏ ิรู ป การบริ ห ารการปกครอง
ของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้นปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) และหลักการมีสวนรวม(Participation) ดังนั้น
การพิจารณาคัดเลือกนำองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล เหลานั้นมาใชเปนเครืองมือกลไกในการสรางมาตรฐานดาน
ความโปร งใสสํ า หรับ หน ว ยงานหร ืองคกรใดๆ จะต องคํานึง ถึง กรอบเป าหมาย ว ัตถุ ป ระสงคแนวทาง หรือวิธ ีการ
ดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหาร กิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา จึงจัดทําโครงการฝกอบรม
เพิ่มพูน สมรรถภาพและแวงหาความเปนเลิศในการทำงาน (การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล) ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. ผูบริหารทองถิ่นและบุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริตในการทํางาน
2. เพื่อใหผบู ริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปรงใส
และตรวจสอบได
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3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น และบุคลากรปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ และสรางความภูมิใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น และบุคลากรมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน สามารถนำองค
ความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูทเี่ กี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิน่ ทราบ
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามภาระหนาที่ สรางความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานและสามารถนำองคความรูตางๆ ไป
ประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได อยางมีประสิทธิภาพ

18
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ในทองถิ่น
1. ชือ่ โครงการ : โครงการถายทอดความรูใ นองคกร(ดานการทุจริต)
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
กําหนดไววาสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคแหงการเรียนรู อยางสม่ําเสมอ
โดยตองรับรูขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี
การเรี ย นรู ร ว มกั น การพัฒ นาระบบการจั ดการความรู ในองค กร เปน การนํา ความรู มาใช พัฒ นาขีดความสามารถ
ขององคกรใหไดมากที่สุดโดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู เพื่อถายทอดและแบงปนไปยังผูบริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่อยางไมขาดตกบกพรอง
3.2 เพื่อใหบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานเปนการพัฒนา
ฐานความรูของบุคลากรขององคกร
3.3 เพื่อสรางจิตสำนึกในดานคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต มีความตระหนักที่
จะไมกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.4 เพื่อสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน จํานวน 50 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหวยกระเจา
6. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ
จัดอบรมถายทอดความรูในองคกร แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในทุจริตประพฤติมิชอบและปลูก
จิตสำนึกการตอตานการทุจริต และใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม
8. งบประมาณ
20,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดฯ เทศบาลตำบลหวยกระเจา

19

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา มีความรูความเขาใจและ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่อยางไมขาดตกบกพรอง
10.2 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจามีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานเปนการพัฒนาฐานความรูของบุคลากรขององคกร
10.3 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจาเกิดจิตสํานึกในดานคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต มีความตระหนักที่จะไมกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ
10.4 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
10.5 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจามีจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติปฏิบัตโิ ดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
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1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน
1. ชือ่ โครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนาของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการ
บริห ารราชการแผ นดินที่ มีธ รรมาภิบ าลและการป องกัน และปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ
โดย จัดระบบอัตรากําลังและปรับ ปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเป ็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทัง้ ปรับปรุง
และจ ัด ให ม ีก ฎหมาย ที่ ค รอบคลุ ม การป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ร ิต และการม ีผ ลประโยชน ทั บ ซ อ น
ในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564)
และพัฒ นาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร งใสการดําเนิ น งานของหนว ยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง
การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึง การใหความรูตามคูมือหรือประมวล จริยธรรมเกี่ยวกับการปองกัน ผลประโยชนทับซอน
แกเจาหนาที่ในหนวยงานดวยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขางตน และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
การปฏ ิบั ติ ใ ห เ ป น กลไกสำคั ญ ท ี่จ ะป อ งก ัน การทุ จ ริ ต โดยเฉพาะการกระทํ า ที่ เ อ ื้อ ต อ การมี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ น
ของเจาหนาที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลหวยกระเจา จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรให เกิดความตระหนักเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอน รวมทั้งรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ของตําแหนงตางๆ เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตน ในการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในองคกรไดตอ ไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ ื่อ ผล ิต คู มื อ การป อ งก ัน ผลประโยชน ทั บ ซ อ นของเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจาให บุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงาน นําไปเปนองคความรูในการทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร
3.3 เพื่อใหบุคลากรในเทศบาลไดมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
3.4 เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ที่อาจเกิดขึ้น
ภายในเทศบาล
3.5 เพื่อแสดงเจตจํานงในการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในเทศบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
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5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธดี ำเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. ประชุมเพื่อระดมความคิด และวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนของตําแหนงตางๆ
3. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
4. ตรวจสอบความถูกตอง
5. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. ผูบริหารประกาศใชคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน
6. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป(งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทำคูมือการปฏิบัตงิ านเพือ่ ปองกันผลประโยชนทบั ซอน
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยูที่ยากจนของราษฎร
พรอม ทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานให หนวยงานตางๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไข
ปัญหาใหกับราษฎรประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภู มิภ าคตางๆ ทั่ว ประเทศ โดยเนน ให ผลการ
ดําเนินงาน ตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกัน
ก็เป็นการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็น
โครงการที มุ ง พ ัฒ นาราษฎรผู ย ากไร ใ ห มี ฐ านะ ความเป ็น อยู ที่ ด ีขึ้ น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่ อ ยู ห า งไกล
ทุ ร กั น ดารและยากจน อย า งแท จ ริ ง โดยมี ห ล ัก การสำคั ญ คื อ การแก ไ ขป ญหาเฉพาะหน า เป น ขั้ น ตอนตามลํ า ด ับ
ความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพา ตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการ
ของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพืน้ ที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดว ยตนเอง
โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
เทศบาลตำบลหวยกระเจา ไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพสรางรายได โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง(หลักสูตรสานตะกราเชือกมัดฟาง) ใหกับกลุมแมบานสตรี ผูวางงาน ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเปนการสงเสริมชองทางในการประกอบอาชีพ เปนการ
สรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว อีกทั้งเปนการสนับสนุนการรวมตัวของกลุมอาชีพ รวมทั้งสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหกลุมแมบาน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดมีความรู
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ
3.2 เพื่อใหกลุมแมบาน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพ สรางอาชีพและรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
3.3 เพื่อเปนการสรางโอกาสการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระใหใหกับประชาชนใหมีความรูและ
ทักษะฝมือในวิชาชีพ
3.5 เพื่อเปนการสรางโอกาสการมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระใหกับประชาชนใหมีความรู มีแนวคิดตาม
แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ฝกอาชีพการสานตะกราเชือกมัดฟางใหกับกลุมแมบาน สตรี ผูวางงาน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตําบลหวยกระเจา จํานวน 15คน

5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
6.1 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.2 ประชุมปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของในการออกแบบกิจกรรม
6.3 ประสานงานหนวยงานเครือขายเพื่อจัดทีมวิทยากรในการใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรม
6.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม
6.5 ดําเนินงานตามโครงการฯ
6.6 สรุปผลโครงการโดยภาพประกอบ
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยกระเจา งานพัฒนาชุมชน
10.ตัวชี้วัด/ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 กลุมแมบาน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดเรียนรูเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพอิสระ
10.2 กลุมแมบาน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพสรางรายไดใหตนเองและครอบครัวได
10.3 กลุมแมบาน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน และสามารถพึ่งพาตนเองได
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : โครงการพืชพันธุดี สรางชีวีเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทำใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบ
ด านเศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยี ส งผลให เ ด็ กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็ กและเยาวชนไทยไมเห็ น
ความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควร
ทำใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิต
ได อยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผือแผและ
แบงปน มีจิตสานึกรักษาสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ
เทศบาลตำบลหวยกระเจา จึงไดจัดทําโครงการสรางพืชพันธุดี สรางชีวีเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาขึ้น เพื่อปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกัน ทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตได อยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจัก เอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรม คานิยมความเป็นไทย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝังใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
ที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟื้อเผือแผและแบงปน และ
รูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3.4 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดปลูกพืชผักสวนครัว ในบานตนเองได
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลหวยกระเจา จานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปัน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
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6. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
7. งบประมาณดําเนินการ
20,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต
ประจําวันได
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคมสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆที่เกิดขึ้น
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงบัน และรูจักอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการสานสัมพันธครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญ
ยึ ด ติ ด อยู กั บ ความสํ า เร ็จ ทางวั ต ถุ กั น มาก ขาดความเอาใจใส ใ นเรื่ อ งศาสนา ศี ล ธรรม ประเพณี ว ัฒ นธรรมท อ งถิ่ น
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปัญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเป็นปญหา
ที่ตอง แกไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการ
เรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน
เมื่อเป็น เชนนี้แลวปัญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง ดังนั้น เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ไดเล็งเห็น ความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการสายใยรักสัมพันธครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสานสายใยครอบครัวระหวาง
ผูปกครอง กับบุตรหลาน เปนการปลูกฝงจิตสํานึกและสรางความซื่อสัตยสุจริต มีความรักใครปรองดอง และเอื้ออาทร
ตอกัน ตลอดจนสำนึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด
และเสริมสรางความรูในเรืองโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผเู ขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ
3.2 เพื่อใหผเู ขารวมโครงการไดฝึกความเอื้อเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อใหผเู ขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม
3.4 เพื่อใหผเู ขารวมโครงการมีจิตสำนึกความซื่อสัตย สุจริต
3.5 เพื่อใหผเู ขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพื่อใหผเู ขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูปกครอง นักเรียน โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลหวยกระเจา
5. พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกำหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมทั้งภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564)
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8. งบประมาณดำเนินการ
100,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10.ตัวชี้วัด/ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก
10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค
10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาทีข่ องตนเอง
10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย
10.5 ผูเขารมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
1. ชื่อโครงการ : ยุติความรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญ
ยึดติดอยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ครอบครัวสวนใหญมีอาชีพทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว และรับจางทั่วไป มีรายได
ไมแนนอน ทําใหมีรายไดไมเพียงพอมาจุนเจือครอบครัว ทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว จากการสํารวจขอมูล
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวรอบปที่ผานมา รอยละ 32% และครอบครัวที่พอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
คุมครอง พ.ศ. 2550 มีเ พียงรอยละ 54% แตยังไมเขาใจอย างท องแท ซึ่ งคนในชุ มชนสวนใหญยังมี ความคิดเดิมๆ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัววาเปนเรื่องสวนตัวแมแตญาติพี่นองและผูใกลชิดไมกลาเขาไปชวยเหลือ ทําให
ผูหญิงหรือผูถูกกระทําตกอยูในภาวะลําบาก ไมกลาบอกใครคิดวาเปนเรื่องนาอับอาย หรือจําตองยอมถูกกระทําความ
รุนแรง เนื่องจากเปนหวงลูก และตองพึ่งพารายไดจากผูชาย สําหรับสาเหตุของการกระทําความรุนแรง เกิดไดหลาย
ปจจัยไดแกสุรา ยาเสพติด การพนัน ความหึงหวง สภาวะการเงิน การสะทอนความรุนแรงของสื่อตางๆ และสวนใหญ
สมาชิกในครอบครัวไมมีเวลาทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ตองเรงดําเนินการปองกัน เฝาระวังเหตุการณที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีความรู ความเขาใจ และเฝาระวังเกี่ยวกับปญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชนมีความรูความเขาใจ และเฝาระวัง เกี่ยวกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนตําบลหวยกระเจาไดมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
3.2 เพื่อลดปญหาตางๆในชุมชน และทําใหครอบครัวใหมีความอบอุน
3.3 เพื่อใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขาย เฝาระวังปญหาใน
พื้นที่
3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีจิตสํานึกที่ดี และมีความซื่อสัตยสุจริต
4. เปาหมาย
ครอบครัวเปาหมายประกอบดวย พอ แม หรือผูปกครอง เด็กและเยาวชน จํานวน 40 คน
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
5.3 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนกลุมเปาหมายที่สนใจเขารวมโครงการ
5.4 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมทัง้ ภาพถายกิจกรรม
5.5 ดําเนินการตามโครงการ
5.6 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
6. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา

7. งบประมาณดำเนินการ
50,000 บาท
8. ระยะเวลาดำเนินการ
3ป (ปงบประมาณ 2562-2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ผูเขาอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกและตระหนักในความซื่อสัตยสจุ ริต
10.2 ผูเขารับการอบรมตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาความรุนแรงในครอบครัว
10.3 ผูเขารับการอบรมรวมกันเปนเครือขายเฝาระวังปญหาความรุนแรงในพื้นที่
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ ”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ
ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับ ที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูป แบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให
ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได
นั้น การบริหารงาน ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจาก
ที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน
6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร ที่ 1 สรางสังคมทีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตร ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตร ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร ที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระ
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปัญหา ในระดับพื้นที่ สว นการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด
และต องเป นไปเพื่ อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่ น ทั้งนี้ ตองยอมรั บ ว าป ญ หาการทุ จริ ต ในองค กร
ปกครองส ว นทองถิ่ น เปน เรื่ องที่ ม ีคํา ครหา ที่ ได ส ร า งความขมขื่ น ใจให แ กค นทํ างานในองคกรปกครองส ว นทอ งถิ่ น
มาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวา
กันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกัน นี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน ว ยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแต
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือ
ความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกคนหาในเรื่องการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาส
หรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทำงานในหนวยงาน
ราชการอื่น และมูล ค าของความเสี ย หายของรั ฐ ที่คนทํ างานในองคกรปกครองส ว นทองถิ่น ไดกอให เกิด ขึ้ น ก็ อาจ
เปนแคเศษผงธุลีของความเสียหาย
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ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร
2. เพื่อใหผูบริหารแสดงเจตจํานงตอตานทุจริต โดยจัดทําประกาศเจตจํานงตอตานทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จานวน 1 ฉบับ
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10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลําดับขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตั้งโยกยาย
โอนเลื่อนตําแหนงเงินเดือนและมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลู กจา งประจํา และพน ักงานจ า งของเทศบาลตำบลหว ยกระเจา เปน บุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลตําบลหวยกระเจาใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานใหเ กิ ด ประโยชนต อองคกร และประชาชนการพัฒ นางานขององคกรจะบรรลุ ผ ลได ตองเริ่ มมาจากบ ุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่ง เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคณ
ุ ภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานทีเ่ ปนรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการใน การทำงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม
เพื่อนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล
ตำบลห ว ยกระเจาตอ งเป น ไปเพื่อ ประโยชน ส ุข ของประชาชน โดยว ิธีก ารบริห ารกิ จ การบ านเมือ งที่ ดี และคำนึง ถึ ง
การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ทีก่ ำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
นั้นตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐดังนั้น เพื่อใหผูบริหารไดกําหนดแนวทางการบริหารบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกําหนดระเบียบ/
แนวทางการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรสรางความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึน้
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการทํางาน เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และการมอบหมาย
งานอยางเปนธรรม
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหวยกระเจาใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลหวยกระเจา จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวของ
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัตงิ านบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา
ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาทีไ่ ด

35
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตั้งโยกยาย
โอนเลื่อนตําแหนงเงินเดือนและมอบหมายงาน
1. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตำบลหวยกระเจา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอำนาจ หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทำอีกมากมายใน
การใหบริ การสาธารณะแกป ระชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหา
ดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจาย
อํานาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสานัก กอง และฝายตางๆ
ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุ
หนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิช อบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ
เส ื่อมประสิ ทธิ ภ าพเพื่อใหเ ปน ไปตามพระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท าย ที่ กำหนดใหก าร
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาทีข่ องเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37
ที่กำหนดใหการ บริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกิน ความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงาน
มีป ระสิ ทธิภ าพ คุ มคา ตามพระราชบั ญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กำหนดใหน ายกเทศมนตรี
มีอำนาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี
ควบคุมและรับผิดชอบใน การบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล
มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีทีไดรับแตงตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติ ราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเป็นผูบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และ ลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไป
ตามนโยบาย และอำนาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงือนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อใหการบริห ารราชการเปนไปตามหล ักการบริ หารกิจ การบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ
การมอบหมายอำนาจหนาที่ ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให
หัวหนาสวน ราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6.วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ
6.4 มอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาทีอ่ ันเปนชองทางแหงการทุจริต
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใชประโยชนในทรัพยสินของทาง
ราชการโดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุม
ใหงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลหวยกระเจาจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปและดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่อง
สําคัญที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหฝา ยการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
3.3 เพื่อเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ จัดจางใหประชาชนทั่วไปทราบ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง เทศบาลตำบลหวยกระเจา
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธดี าเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 (และจัดทํา
สม่ําเสมอทุกป)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

38
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใชประโยชนในทรัพยสินของทาง
ราชการโดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมกี ารบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 วิเคราะหผลจัดซื้อจัดจาง และนําผลการวิเคราะหเสนอผูบริหารเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดาน
จัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใหมีมาตรการปองกันในการเอื้อประโยชนธุรกิจของตน/พวกพอง
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค และไมมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองคลัง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดทราบ
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบ ริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกัน และโดยไมเลือกปฏิบัติ
1. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลหวยกระเจาไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส(Transparency)
และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลอง
กับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได กําหนดให
สวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของ
ส ว นราชการต อ งเป น ไปโดยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต สามารถตรวจสอบได ดั ง นั้ น เพ ื่อ ให ห น ว ยงานมี ก ารใช ร ะบบหรือ
หลักเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตำบลหวยกระเจา จึงมีการนําเทคโนโลยีมาช วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใชดุลยพินิ จ
ของเจาหนาที่มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกัน
การละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความ
เปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานในภารกิจตามทีก่ ฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ
เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธดี ำเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบเกณฑหรือเครือ่ งมือการปฏิบัติงานทีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกันโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน
6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการ
ใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ
6.4 จัดทําคูมือประประขาชน
6.5 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพใหบริการ
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
3ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/ฝาย/ เทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหประชาชนไดทราบได
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของ
ในแตละขั้นตอนเปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชือ่ โครงการ :
กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองส ว นทองถิ่น จั ดทําหล ักเกณฑ การบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี โดยอย างนอยต องมี ห ลั กเกณฑเ กี่ย วกับ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง
และสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนผ ูรั บ บร ิก าร เพ ื่อ ปรั บ ปร ุง การบริ ห ารงานให ส อดคล อ งกบความต อ งการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยา งแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมิน ไมต่ํากวาปที่ผานมา เทศบาลตําบลหวยกระเจา
จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรอลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและมี
มาตรฐานในการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาทีข่ อง เทศบาลตามกฎหมายเปนสำคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตำบลหวยกระเจาใหสนั้ ลง
4.2 ประชาชนในพื้นทีเ่ ขตเทศบาลตำบลหวยกระเจา
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาทีข่ องเทศบาลตําบลดงมะไฟ
4.5 ผูบ ังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรืองนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา อำเภอหัวยกจา จังหวัดกาญจนบุรี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
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6.2 ประชุมคณะกรรมการวมตรวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสนใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกใตบังคับ
บัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ทีน่ ายกเทศมนตรีมอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการ ในเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลหวยกระเจาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดขี ึ้นและทำใหประชาชน
มีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.2 มีการกระจายอำนาจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการ
อื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ
เปนการชวยเพิม่ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู
ความสามารถในการทีจ่ ะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณ
ที่การบริหารราชการตองเปนไปเพือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทงั้ นี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่ กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบ ริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหวยกระเจา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน
ทีไ่ ดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม
จริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนี
ในการประเม ิน ที่ คํ านึง ถึ งหลั กธรรมาภ ิบ าล จรรยาบรรณสากล และวั ฒ นธรรมของประเทศไทยเปน หลักรวมถ ึง
ขอเท็จจริงของการ ทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล
หรือเกิดจากปจจัย ทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธการบริหารจัดการ ภายในองคกรที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของ ผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ
การมี ส ว นร ว มในการต อ ตา นการ ทุ จ ริ ต ภายในองค กร ของผูบ ริห ารและเจ า หน า ที่ถึ งแม จ ะเป ็น ส ิ่งที่ ย ากต อการ
ดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงาน ตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสราง แนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูป แบบดังนั้น เทศบาลตำบลหว ย
กระเจา จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายใน
องคกรทีจ่ ะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานให สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทกุ สวนราชการ (สำนัก/กอง) นําไปยึดถือปฏิบัติ และปฏิบัตหิ นาที่อยางเปนธรรม
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม ไมเอื้อประโยชนแกพวกพองและ
บุคคลอื่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถิ่นที่มีดชั นีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทกุ สวนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการจังหวัด อำเภอที่ไดดําเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชือ่ โครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกํากับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหนาที่
ที่กําหนดไวใน กฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุ จ ริ ต จะเกี่ย วข อ งก ับ การใชจ า ยเงิ น ไปโดยชอบด ว ยกฎหมายระเบ ีย บข อ บั ง คั บ หรื อ ไม หรื อ ตรวจสอบเพื่ อ ให
นักการเมืองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้ง
สํานั กงานคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่
ตรวจสอบ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหวยกระเจาจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธดี ำเนินการ
กําหนดผูรับผิดชอบและใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ
อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือคณะทํางาน
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA LPA จังหวัด
- จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตำบลหวยกระเจาใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจาจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาว หาบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีป่ ฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยเทศบาลตําบลหวยกระเจามีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเองฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่อง
รองเรีย นเปน ไปดว ยความเรีย บร อย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอย างมีป ระสิทธิภ าพ จึ งไดแตงตั้ง
คณะทํางานรับผิดชอบการรับเรืองรองเรียนประจําเทศบาลตำบลหวยกระเจา รวมถึงจัดทําคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียน
ของเทศบาลตําบลหว ยกระเจาขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับ แจงเรืองรองเรียนตางๆ
เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
3.3 เพื่อใหมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผูกระทําผิดทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
- มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงในการรองเรียน และการกระทําผิดทุจริต
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลหวยกระเจา
6. วิธดี ำเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําหวยกระเจา
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรือ่ งรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและ
เปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียคูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล
หวยกระเจาตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลหวยกระเจาโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสว นรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสว นรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหวยกระเจาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ต อ งจั ด ให มี ข อ มู ล ข า วสารของราชการอย า งน อ ยตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไวใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ณ ที่ ท ำการ
ของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณให ประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกีย่ วกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตำบลหวยกระเจาจึงไดใหมี
สถานที่ ส ำหรั บ ประชาชนเข า ตรวจดู ข อ มู ล ข า วสารซึ่ ง ได ร วบรวมไว  โดยจั ด เป ็น ศู น ย ข อ ม ูล ข า วสารเทศบาลตํ า บล
ห ว ยกระเจา ให บ ริ ก าร ณ ศู น ย บ ริ ก ารร ว มเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา โดยมี งานประชาส ัม พ ัน ธ สํ า นั ก ปลั ด
เปนผูรับผิดชอบ ขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่
ของตนอยาง เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชนของตน ตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลหวยกระเจา จํานวน 1 แหง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหวยกระเจา (ภายในศูนยบริการรวม เทศบาลตําบลหวยกระเจา)
6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเป็นปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจั ด หาพั ส ดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏ ิบัติ งานเป ็น ไปตามหลั ก เกณฑ ว ิธ ีการที่กฎหมาย ระเบี ย บ
กฎขอบัง คับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพร ใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ข อมูลครบตาม
รายการที่กําหนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสาหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผมู ารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
3ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัตเิ พื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและสงเสริมองคกรใหมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่จําเป็นตองมี
ในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการเปิดเผย
ขอมูลขาวสารตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบ
ขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิ์ไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการว าในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชน
มีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดาเนินการตางๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ์ทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
หวยกระเจาใหประชาชนรับรองอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่ง
สอดคลองกับแผนการ ดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหเทศบาลตําบลหวยกระเจามีความโปรงใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิ
ในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลว
จะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหผเู ขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูเขารวมอบรม จํานวน 50 คน
(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คน)
ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการ
อบรม ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)
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8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนผูเขารวมอบรม
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุ
การคํานวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ
ทีก่ ําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาที่ แผนงาน
โครงการและอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอ ประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทงั้ ในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจำป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจาง
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารทีไดรับการเผยแพร
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3.1.3 มีการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสว นรวมตรวจสอบ
ของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหวยกระเจา”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของ
หนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก
หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท
เฉพาะการเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพือ่ ใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลหวยกระเจาไดงายและ
สะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทงั้ ในและนอกเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสำนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหวยกระเจา รานคาชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาทีใ่ หบริการประจําและให
ประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประชาสัมพันธขอมูลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัด
แถลงขาว
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
3ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
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3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยูและสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมมีสวนรวมของของประชาชน(จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป/ ทบทวน)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐(๙) และ
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒
มาตรา ๑๖ (๑) การจั ดทํ าแผนพัฒ นาทองถิ่ น ของตนเอง ประกอบกับ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าดว ยการจั ดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวั นที่ 10 ตุ ลาคม ๒๕๕9 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่ อให มีก ารปฏิ บัติ ใหบ รรลุ วั ตถุป ระสงค ตามโครงการพั ฒ นาที่ กําหนดไวในแผนพั ฒ นาท องถิ่ น สี่ ป สํ า หรั บ แผนการ
ดําเนินงาน เปนแผนการดําเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้ น ที่ ขององค ก รปกครองสว นท องถิ่น ประจํา ป ง บประมาณนั้ น เพื่ อใชงบประมาณที่ มีอยู อย างจํ ากัดในการพัฒ นา
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-2564 เปนไปดวย
ความถูกตองตามกฎหมายดังกลาว เทศบาลตําบลหวยกระเจา จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 - 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแกไขปัญหาของผูนําชุมชน
3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกใหประชาชนไดรว มกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม จํานวน 21
หมูบาน ในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจาสําหรับใหประชาชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
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5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6.วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชาคม
6.3 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
6.4 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามตารางที่กําหนด
6.4 สรุปผลการจัดทําเวทีประชาคมฯเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 21 หมูบาน
8. งบประมาณดำเนินการ
40,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
2. ไดรับทราบปัญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละหมูบาน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการกําหนดขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลหวยกระเจา เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมกี าร
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผู รั บ บร ิก ารโดยตรง โดยถื อว า ประชาชนเป ็น ศู น ย ก ลางที่ จ ะได รั บ การบริ ก ารอย า งสะดวกรวดเร็ ว และลดภาระ
ของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเป็นไปอยางตอเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก
และ ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไว
สําหรับ
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทาแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพืน้ ที่ทไี่ ดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายใน ระยะเวลาที่กํา หนด สร างความเชื่ อมั่น ไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวั ง /ความต องการของ
ประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบ การแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทําประกาศขั้นตอนการรองเรียนรองทุกข ใหประชาชนทราบ
5.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.3 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.4 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเป็น
และเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 สำนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 034 - 677 285 ทางโทรสารหมายเลข 034 - 677 286
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยกระเจา
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนิน
งานของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
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3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขัน้ ตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลหวยกระเจา เป็นหนวยบริการประชาชนซึ่ง จะตองบริการประชาชนใหไดรับบริการที่มี
มาตรฐานอยางเทาเทียมกันทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็น
กลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นชองทางที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับ
บริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการ
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก
- กลองรับความคิดเห็นติดตัง้ ไว ณ บริเวณเทศบาลตําบลหวยกระเจา
- ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลหวยกระเจา
- ผาน facebook เทศบาลตำบลหวยกระเจา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปพ.ศ.2562 - 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลหว ยกระเจาในฐานะองคกรปกครอง
ส ว นท องถิ่ น รู ป แบบเทศบาล มี องค ก รในการจั ด ทํา แผนพัฒ นาตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค กรปกครองสวนทองถิ่ น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เทศบาลตํ าบลห วยกระเจา โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้ ง
คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจาขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลหวยกระเจาให สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลหวยกระเจากําหนดดวยความ ถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยกระเจา จํานวน 3 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุม เพือ่ คัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปพ.ศ. 2562 - 2564)
(คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยกระเจา บางตําแหนงเปนผูแทน
ภาคประชาคม มีวาระการดํารงตำแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหนง
ดังกลาวมาดํารงตำแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจาแทนกรรมการฯ ทีค่ รบ
วาระการดํารงตําแหนง เพือ่ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 )
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลดงหวยกระเจามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตำบลหวยกระเจาเพื่อใชเปนแผนพัฒนา
ในการพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล
ตามทเทศบาลตําบลหวยกระเจาไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปีงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน(ประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลหวยกระเจา
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลหวยกระเจา
อยางแข็งขันสาหรับการทางานของเทศบาลตำบลหวยกระเจาไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชน
และสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกบมาตรการการปองกันการทุจริต
ในเทศบาลตําบลหวยกระเจานั่นคือไดทําหนาทีอ่ ยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนทั้ง 21 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลหวยกระเจา
แข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลหวยกระเจาไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม
(ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลหวยกระเจาในหลายๆ สวน เชน ใหตวั แทนชุมชนมีสวนรวม
เปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรู
ทำความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตำบลหวยกระเจา
9. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ์ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
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3.3.3 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 (2) และขอ 30(1) คณะกรรมการติดติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกำหนด ขอบขาย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลหวยกระเจาในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
เทศบาล มีคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เทศบาลตําบลหวยกระเจา โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจาขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเ ทศบาลตําบลหวยกระเจาให สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลหวยกระเจากําหนดดวยความ ถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยกระเจา จํานวน 2 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ

เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลหวยกระเจาตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปพ.ศ. 2562 - 2564)
(คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยกระเจา บางตําแหนงเปนผูแทน
ภาคประชาคม มีวาระการดํารงตำแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาวมาดํารงตำแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจาแทน
กรรมการฯ ทีค่ รบวาระการดํารงตําแหนง เพือ่ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 (2) และขอ 28
8. งบประมาณดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตำบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลดงหวยกระเจามีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวย
กระเจาเพื่อเปนองคกรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตำบลหวยกระเจาเพือ่ ใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินอยางนอยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตอง
และเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดมีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจำทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจาทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลเทศบาลตําบลหวยกระเจา
5. พื้นที่ดำเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธดี ำเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยกระเจา
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสีย่ งตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสีย่ ง
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับทีย่ อมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัตงิ านและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการ
บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูใน
รูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญจะเนนไปที่การควบคุม
ดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกำหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการ
จัดการดานอื่น ๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานใน
ภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นชองทางรั่วไหลทาใหเกิดความเสียหายใน
หนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิผ์ ล ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานใน
หนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทัง้ กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหนวยงานทีก่ ําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ เทศบาลตำบลหวยกระเจา
พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบล
หวยกระเจาขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเป็นไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือ
ดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยกระเจาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะ
ทําให การปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
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5.2 ประชุมคณะทำงานเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนืองเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยกระเจาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพือ่ สรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีตำบลหวยกระเจา
และผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา/ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเป็นไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
10.6 มีประกาศเผยแพรผลการควบคุมภายในใหประชาชนทราบ
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสว นรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชน
จากทรัพยสินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเป็นการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการเกิด
ความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการ
ดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสร างความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความ
โปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจาก
หนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปิดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบไดจึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทำงาน
ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปิดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธดี ำเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิม่ เติม
โดยเปิดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตำบลหวยกระเจาภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปีและจัดทำ
รายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศ
สําเนารายงานดังกลาวโดยเปิดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปงบประมาณ 2562 และดําเนินการอยางตอเนือง
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตําบลหวยกระเจา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการใหแกชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งทีเ่ ทศบาล
ตําบลหวยไดดำเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความ เขาใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนา
ตนเองและสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอ การปฏิบัติหนาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น
เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิน่ มีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอำนาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิน่ ไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทั้งในเทศบาลตําบลหวยกระเจา และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 งานการเจาหนาทีต่ รวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลตำบลหวยกระเจาและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบงั คับบัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภาทองถิ่นเขารับการฝึกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผานการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา
6.4 งานการเจาหนาทีด่ ําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจาทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ตามหลักสูตรที่เขารับการอบรม
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ผลลัพธ 10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอำนาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด

จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหวยกระเจา จํานวน 12 ราย ไดรับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
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4.4 เสริมพลังการมีสว นรวมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดใหเทศบาลมี
ภารกิ จ หน าที่ที่ตองเป น ไปเพอประโยชนสุขของประชาชน โดยใช วิธ ีบ ริห ารกิ จการบ า นเมืองที ดี และให คําน ึงถึงการ
มี ส ว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทำแผนพ ัฒ นาท อ งถิ่ น การจั ด ทำงบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาทีข่ องรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้น
ไดในทุกวงการ ไมวาจะเป็นวงการระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลหวยกระเจา มีภารกิจหนาที่ในการ
บริหารราชการ ทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนทั่วไป ในการร วมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่
องคกรปกครองสวน ทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญ กาวหนาไดนั้น จําเป็นจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเ คร ือขายที่ดีที่คอยสนับ สนุน และรว มมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเป ็นส ิ่งจําเปน โดยเฉพาะ
เครือขายด านการป องกัน การ ทุจ ริตคอร รัป ชั่น ซึ่งเปน การเปิดโอกาสใหภ าครัฐ ภาคเอกชน รั ฐว ิสาหกิ จ รวมถึงภาค
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเป็น เครือขายรวมกับเทศบาลตําบลหวยกระเจาในการรวมคิดรวมพิจารณา รวมตัดสินใจ
รวมทํารวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถิ่นเทศบาลตําบลหวยกระเจาพิจารณา
แลวเห็นวาการมีเครือขายดังกลาวเป็นสิ่งจําเปน จึงไดจัดทำมาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุน การดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยกระเจา
4. เปาหมาย

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เขามามีสวนรวมในการเป็นเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตำบลหวยกระเจา
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหวยกระเจา
6. วิธีดำเนินงาน 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป็นเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตเทศบาลตำบลหวยกระเจา
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเป็นเครือขาย
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3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบ
เพื่อปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อ
ปองกันการทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตำบลหวยกระเจากับบุคคล องคกร
สวนราชการ และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ ขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยกระเจา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทำใหทกุ ภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยกระเจา

