
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป

(พ.ศ.2561- 2564)

          

ของเทศบาลตําบลหัวไทร

อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตําบลหัวไทร ถือ

เปนคูมือสําคัญในการนําไปใชเปนกรอบแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ซ่ึงในปจจุบันปญหาการทุจริตของบุคลากรภาครัฐ  นับเปนปญหาที่

รุนแรงและมีแนวโนมที่จะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศมากขึ้นทุกป  เพื่อใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส  และมี

การดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะตองมีการจัดระบบการ

ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และความคุมคาของทรัพยากรที่ใชไป  

โดยตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและ

สนับสนุน   ภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค  และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และใหผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  และ

จริยธรรม  เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริต  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตําบลหัวไทร

เปนแผนที่มุงสงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร , พนักงานสวนตําบล , พนักงานจางและ

สมาชิกสภาฯ  ใหมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  ใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ   เอกชนและรัฐวิสาหกิจ และตลอดจนประชาชนในการแกไขและปองกันปญหาการทุจริต  สงเสริม

บทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหัวไทร  

และใหมีการพัฒนาระบบ  และกลไกการตรวจสอบ  ควบคุม  การใชอํานาจ  พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของ

พนักงานสวนตําบลในการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทํา

แผน  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางใหบรรลุภารกิจดังกลาวขางตน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลตําบลหัวไทร

ฉบับนี้ไดบรรจุแผนงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 – 2565) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment  : ITA)  ประกอบดวย  

4  มิติ  

มิติท่ี  1  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต

มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต

มิติท่ี  3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

มิติท่ี  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

คํานํา

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



หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4 ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล

ตําบลหัวไทร ฉบับนี้คงจะเปนประโยชนในดานการนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพและ

ผลสัมฤทธิ์อยางสูงสุดตามหลักธรรมาภิบาล

               คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4  ป  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ( 2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลหัวไทร  
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๑

สวนท่ี  1

บทนํา

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ

บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล

หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูใน

ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่นไดแกการ

กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ

เพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต

ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีดังน้ี

1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี  การจัดซื้อจัดจาง  และการเงินการคลัง  สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย

4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม

5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ

7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ  บารมี  และอิทธิพลทองถ่ิน

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรุปพอสังเขปดังน้ี

1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา  ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
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กฎหมายที่ไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก

โอกาสหน่ึงท่ีทําใหเกิดการทุจริต

2) ส่ิงจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําใหคน

ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม

การทุจริตมากย่ิงข้ึน

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลานี้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่องของการ

ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก

เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิ์ในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ

ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง

ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่

ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน

พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 

และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น  มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม

7) มีคานิยมที่ผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน

ยกยองคนที่มีเงิน  คนที่เปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง  ดวยเหตุนี้ผูที่มีคานิยมที่ผิด

เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด  ยอมจะทํา

การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

2. หลักการและเหตุผล

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา

ลําดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน

ในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวา

เปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู
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เสมอ  ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ิน

อยางยิ่ง  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป

พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่

ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 5 หนวยงานของรัฐ

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทย

ทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ

สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี

พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ

ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่

มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/

กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน

1)เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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2)เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง

ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน

3)เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมือง

ท่ีดี(Good Governance) 

4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. เปาหมาย  

1)ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน

แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

2)เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

ของขาราชการ

3)โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4)กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม

5)องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน

5. ประโยชนของการจัดทําแผน

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ

ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี     

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
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๕

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่

มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดาน

การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน

เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางย่ังยืน
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5

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป

(พ.ศ. 2561– 2564)

เทศบาลตําบลหัวไทร

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
หมาย

เหตุ
งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

1. การสราง

สังคมที่ไมทน

ตอการทุจริต

1.1 การสราง

จิตสํานึกและ

ความตระหนักแก

บุคลกรทั้ง

ขาราชการ

การเมืองฝาย

บริหารขาราชการ

เมืองฝายสภา

ทองถิ่น และฝาย

ประจําของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

1 )โครงการ

บริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

2)โครงการฝกอบรม 

สัมมนา ใหความรูดาน

ระเบียบ และอื่นๆ แก

คณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงาน ลูกจาง

และพนักงานจาง

3) โครงการพัฒนา

จิตสํานึกและ

จรรยาบรรณ     

คณะผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจางและ

ประชาชนทั่วไป

4) โครงการ 5 ส. Big  

Cleaning  Day  

เทศบาลตําบลหัวไทร

10,000

100,000

20,000

ไมใชงบฯ

10,000

100,000

20,000

ไมใชงบฯ

10,000

100,000

20,000

ไมใชงบฯ

10,000

100,000

20,000

ไมใชงบฯ

1.2 การสราง

จิตสํานึกและ

ความตระหนักแก

ประชาชนทุกภาค

สวนในทองถิ่น

1) โครงการสงเสริม

อาชีพใหประชาชน

2) โครงการถนน

อาหารปลอดภัย และ

ตลาดสด นาซ้ือ เพ่ือ

สงเสริมการทองเที่ยว

แบบวิถีไทย

40,000

3,000,000

40,000

3,000,000

40,000

3,000,000

40,000

3,000,000

สวนท่ี ๒
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1.3 การสราง

จิตสํานึกและ

ความตระหนักแก

เด็กและเยาวชน

1) โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลหัวไทร

ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ

มิติท่ี 1 รวม 7  โครงการ 3,170,000 3,170,000 3,170,000 3,170,000

6

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป

(พ.ศ. 2561– 2564)

เทศบาลตําบลหัวไทร

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
หมาย

เหตุ
งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

2. การ

บริหาร

ราชการเพ่ือ

ปองกันการ

ทุจริต

2.1 แสดง

เจตจํานงทาง

การเมืองในการ

ตอตานการทุจริต

ของผูบริหาร

1) กิจกรรม”ประกาศ

เจตจํานงตอตานการ

ทุจริตของผูบริหาร

ทองถิ่น"

ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ

สวนท่ี ๒
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2.2 มาตรการ

สรางความ

โปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ

1) มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

สรรหาและคัดเลือก

บุคลากร

2) มาตรการออก

คําสั่งมอบหมายของ

นายกเทศมนตรี  

ปลัดเทศบาล  และ

หัวหนาสวนราชการ

3) กิจกรรม “การ

พัฒนาแผนและ

กระบวนการจัดหา

พัสดุ”

4) กิจกรรมสรางความ

โปรงใสในการใชจาย

งบประมาณ

5) โครงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดาน

การจัดซื้อ-จัดจาง

6) กิจกรรมการ

จัดบริการสาธารณะ

และการบริการ

ประชาชนเพื่อใหเกิด

ความพึงพอใจแก

ประชาชนโดย

ทัดเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ

7) กิจกรรมสรางความ

โปรงใสในการ

ใหบริการรับชําระ

ภาษีของเทศบาล

ตําบลหัวไทร

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

งบประมาณ

รวมในคาวัสดุ/

คาใชสอย

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

งบประมาณ

รวมในคาวัสดุ/

คาใชสอย

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

งบประมาณ

รวมในคาวัสดุ/

คาใชสอย

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

งบประมาณ

รวมในคาวัสดุ/

คาใชสอย

ไมใชงบฯ

7

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป

(พ.ศ. 2561– 2564)

เทศบาลตําบลหัวไทร

สวนท่ี ๒
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
หมาย

เหตุ
งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

8) กิจกรรม

ดําเนินการในระบบ

การจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยระบบทาง

อิเล็กทรอนิกส

(e – GP)

9) กิจกรรมการ

ควบคุมการเบิกจาย

ใหมีประสิทธิภาพตาม

ระเบียบ  กฎหมาย

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

2.3 มาตรการการ

ใชดุลยพินิจและ

ใชอํานาจหนาที่

ใหเปนไปตาม

หลักการบริหาร

กิจการบานเมือง

ท่ีดี

1) กิจกรรมการลด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน

2) โครงการลด

ข้ันตอนและระยะ

เวลาการปฏิบัติ

ราชการ

3) มาตรการ การมอบ

อํานาจอนุมัติ อนุญาต 

สั่งการ เพื่อลด

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ

4) มาตรการ มอบ

อํานาจของ

นายกเทศมนตรี

ไมใชงบฯ

งบประมาณ

รายจาย

ประจําป

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

งบประมาณ

รายจาย

ประจําป

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

งบประมาณ

รายจาย

ประจําป

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

งบประมาณ

รายจาย

ประจําป

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

2.4 การเชิดชู

เกียรติแก

หนวยงาน/บุคคล

ในการดําเนิน

กิจการ การ

ประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนที่

ประจักษ

1) กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูมี

จิตสาธารณะ

2) กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูมา

ปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ไมใชงบฯ

30,000

ไมใชงบฯ

30,000

ไมใชงบฯ

30,000

ไมใชงบฯ

30,000
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป

(พ.ศ. 2561– 2564)

เทศบาลตําบลหัวไทร

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
หมาย

เหตุ
งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

2.5 มาตรการ

จัดการในกรณีได

ทราบ หรือรับ

แจงหรือ

ตรวจสอบพบการ

ทุจริต

1) มาตรการ “จัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ”

2) มาตรการ “ให

ความรวมมือกับ

หนวยงานตรวจสอบ

ทั้งภาครัฐและองคกร

อิสระ

3) มาตรการ “แตงตั้ง

ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียน

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

มิติท่ี  2 รวม
2 โครงการ 10

กิจกรรม 7 มาตรการ
30,000 30,000 30,000 30,000

3. การ

สงเสริม

บทบาทและ

การมีสวน

รวมของภาค

ประชาชน

3.1 จัดใหมีและ

เผยแพรขอมูล

ขาวสารใน

ชองทางที่เปนการ

อํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชน ไดมี

สวนรวม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาที่

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ินไดทุก

ข้ันตอน

1) มาตรการ 

“ปรับปรุงศูนยขอมูล

ขาวสารของเทศบาล

ตําบลหัวไทรใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น”

2) มาตรการ “จัดใหมี

ชองทางที่ประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลตําบลหัว

ไทร

3) กิจกรรมเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของเทศบาล

ตําบลหัวไทร

4) มาตรการ 

“เผยแพรขอมูล

ขาวสารที่สําคัญและ

หลากหลาย”

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

สวนท่ี ๒
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9

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป

(พ.ศ. 2561– 2564)

เทศบาลตําบลหัวไทร

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
หมาย

เหตุ
งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

2) มาตรการ “จัดใหมี

ชองทางที่ประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลตําบลหัว

ไทร

3) กิจกรรมเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของเทศบาล

ตําบลหัวไทร

4) มาตรการ 

“เผยแพรขอมูล

ขาวสารที่สําคัญและ

หลากหลาย”

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

3.2 การรับฟง

ความคิดเห็น  

การรับและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รอง

ทุกขของ

ประชาชน

1) กิจกรรม

ดําเนินงานศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกข

เทศบาลตําบล หัวไทร

2) กิจกรรม รายงาน

ผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงใหผู

รองเรียน/รองทุกข

ทราบ

3) โครงการเสวนา

พัฒนาชุมชนให

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

20,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

20,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

20,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

20,000

สวนท่ี ๒
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เขมแข็ง

4) โครงการทบทวน 

ปรับปรุง ถอดองค

ความรูแผนชุมชน 

เทศบาลตําบลหัวไทร

5) โครงการเวที

ประชาคมทองถิ่น 

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2561 –

2564)

10,000

15,000

10,000

15,000

10,000

15,000

10,000

15,000

10

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป

(พ.ศ. 2561– 2564)

เทศบาลตําบลหัวไทร

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
หมาย

เหตุ
งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

3.3 การสงเสริม

ใหประชาชนมี

สวนรวมบริหาร

กิจการขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น

1) การดําเนินงาน

ศูนยรับเรื่องราวรอง

ทุกขเทศบาลตําบล

หัวไทร

2) กิจกรรมรายงาน

ผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงใหผู

รองเรียน/รองทุกข

ทราบ

3) โครงการเสวนา

พัฒนาชุมชนให

เขมแข็ง

4) โครงการทบทวน 

ปรับปรุง ถอดองค

ความรูแผนชุมชน 

เทศบาลตําบลหัวไทร

5) มาตรการแตงตั้ง

ตัวแทนประชาคม

เขารวมเปน

คณะกรรมการ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

20,000

10,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

20,000

10,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

20,000

10,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

20,000

10,000

ไมใชงบฯ

สวนท่ี ๒
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ตรวจรับงานจาง

6) มาตรการ

ตรวจสอบโดย

คณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีเทศบาล

ตําบลหัวไทร

ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ

มิติท่ี  3 รวม
2 โครงการ 10

กิจกรรม 7 มาตรการ
75,000 75,000 75,000 75,000

4. การ

เสริมสราง

และปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

องคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและ

รายงานการ

ควบคุมภายใจ 

ตามที่

คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน

กําหนด

1) กิจกรรมการจัดทํา

และรายงานผลการ

จัดทําระบบควบคุม

ภายใน

2) กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

11

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป

(พ.ศ. 2561– 2564)

เทศบาลตําบลหัวไทร

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
หมาย

เหตุ
งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ

(บาท)

4.2 การสนับสนุน

ใหภาคประชาชน

มีสวนรวม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติ หรือการ

บริหารราชการ

ตามชองทางที่

สามารถ

1) มาตรการสงเสริม

ใหประชาชนมีสวน

รวม  ตรวจสอบ 

กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุ 

แตงตั้ง โอน ยาย

2) กิจกรรมการ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

สวนท่ี ๒
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ดําเนินการได รายงานผลการใช

จายเงินใหประชาชน

ไดรับทราบ

3) กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการจัดซื้อ

จัดจางจากตัวแทน

ชุมชน

ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ

4.3 การสงเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของ

สภาทองถิ่น

1) กิจกรรมการ

สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภา

ทองถิ่น

2) กิจกรรมการมีสวน

รวมในการปฏิบัติงาน

ของสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลหัวไทร

50,000 50,000 50,000 50,000

4.4 เสริมพลังการ

มีสวนรวมของ

ชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการ   

ทุกภาคสวนเพื่อ

ตอตานการทุจริต

1) มาตรการเฝาระวัง

การคอรรัปชั่นโดย

ภาคประชาชน

2) กิจกรรมการติด

ปายประชาสัมพันธ

กรณีพบเห็นการทุจริต

ไมใชงบฯ

10,000

ไมใชงบฯ

10,000

ไมใชงบฯ

10,000

ไมใชงบฯ

10,000

มิติท่ี  4 รวม
7 กิจกรรม

2 มาตรการ
60,000 60,000 60,000 60,000
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สวนท่ี 3

มิติที่ 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

2. หลักการและเหตุผล

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสราง

จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยาง

ตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น

ท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใน

สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชั่น      

ลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวน

การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสราง

ทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่

ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบดวย ความชอบ

ธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และ

การมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการ

ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกให

เห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบัน

ยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม 

(Legitimacy)    หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 

(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น 
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การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสราง

มาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค

แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดีไดตอไป

ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหัวไทร เทศบาลตําบลหัวไทร        

จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม

3.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)

3.3 เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได

3.4 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. เปาหมาย

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน

6.2 มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ

6.3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร

6.4 จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม

6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ

10,000.- บาท 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 

และจริยธรรม

10.2 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)

10.3 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได

10.4 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรม  สัมมนา  ใหความรูดานระเบียบ และอ่ืนๆ แกคณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจาง  และพนักงานจาง

2. หลักการและเหตุผล

การฝกอบรม  และสัมมนา เปนกระบวนการท่ีจะสรางทักษะความเขาใจ  และขอมูลขาวสารขององคกร  

ไปยังพนักงาน  เปนการออกแบบเพ่ือชวยใหพนักงานมีทัศนคติที่ดี  เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีดี  โดยการสราง

ความเขาใจในการทํางาน  กิจการ  เพ่ือนรวมงานท่ีตองทํางานรวมกัน  และภารกิจท่ีจะตองรับผิดชอบ  เพ่ือใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึน

เทศบาลตําบลหัวไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการบริการประชาชน ตามกฎหมาย

กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  ภายใตนโยบายของคณะผูบริหาร  และมี

พนักงานเทศบาล  ลูกจาง พนักงานจางเปนผูแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ  ภายใตการตรวจสอบของสมาชิกสภา

เทศบาล

ดังนั้น  เพื่อเปนการสรางความเขาใจในระเบียบขอกฎหมายใหมๆ ของทางราชการ รวมถึงการสราง

ทัศนคติ คานิยมที่ดีของการทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหกับ คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการตอไป

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสรางทัศนคติ ความรูความเขาใจ วิธีการปฏิบัติงาน เสริมสรางทักษะและแนวทางการ

ทํางานรวมกันของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล

ตําบลหัวไทร

3.2 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหแก พนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจาง และมีความอุตสาหะ
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ตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ

3.3 สงเสริมกระตุนใหพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และพนักงานจางมีความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ

3.4 เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจาง 

พรอมท้ังแนวทางการแกไขปญหา

4. เปาหมาย

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจาง สังกัดเทศบาล

ตําบลหัวไทร  จํานวน  80  คน

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีการดําเนินการ

6.1 ประชุมปรึกษาหารือพนักงาน  ลูกจาง  และพนักงานจางทั้งหมด  เพื่อหาความตองการพัฒนา รวมถึง

วิธีการฝกอบรม สัมมนาที่เหมาะสม

6.2 เสนอโครงการ

6.3 ดําเนินการตามโครงการ โดยติดตอประสานงานกับสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ

6.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณในการดําเนินการ

100,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล

ตําบลหัวไทร  ไดรับความรูใหมๆ และมีทัศนคติในการดําเนินงาน เพื่อใหบริการประชาชน

10.2 การบริหารราชการของเทศบาลตําบลหัวไทร  มีประสิทธิภาพสามารถแกปญหาความ

เดือดรอน  และความตองการของประชาชนไดตามอํานาจหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

10.3 เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหัวไทร  และประโยชนสุขตอ

ประชาชน
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณ  คณะผูบรหิารทองถ่ิน  สมาชิกสภาเทศบาล 

    พนักงานเทศบาล  พนักงานจางและประชาชนท่ัวไป

2. หลักการและเหตุผล

คน เปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุดในกระบวนการบริหารและดําเนินงาน  การท่ีจะบริหารงานหรือ

ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และพัฒนาอยูเสมอนั้นจําเปนตอง

ดําเนินกรรมวิธีในการดําเนินการเก่ียวกับตัวบุคคลท่ีปฎิบัติงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย การพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณเปนกระบวนการท่ีจะสรางจิตสํานึก  เพ่ือชวย

ใหพนักงานมีคุณธรรม  จริยธรรม  และทัศนคติท่ีดี  ท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีดีโดยการสรางความเขาใจในการ

ทํางาน  กิจการ  เพ่ือนรวมงานท่ีตองทํางานรวมกันและภารกิจท่ีจะตองรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงสู

การพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึน

เทศบาลตําบลหัวไทร  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการบริการประชาชน ตามกฎหมาย

กําหนด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  ตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ดําเนินงานภายใตพันธกิจและนโยบายของคณะผูบริหาร โดยมีพนักงานเทศบาล  ลูกจาง พนักงานจางเปนผูแปลง

นโยบายไปสูการปฏิบัติ  และการมีสวนรวมของประชาชน  เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดไดนั้น  ทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของจะตองพึงดํารงตนและตั้งมั่นอยูในศีลธรรม  

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละ  มีความรับผิดชอบ  และมีจิตสํานึกในการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ก็จะนําไปสูการสราง “ธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนจริงในองคกร” เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร

ราชการ และเกิดประโยชนสุขตอประชาชน

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและรวมถึงสรางทัศนคติ คานิยมท่ีดีในการบริหารและดําเนินงาน  

เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณ  คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนทั่วไป เพื่อใหโครงการนี้เปนสวนหนึ่งในการพัฒนา

คุณธรรม  จริยธรรมของคณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานจาง  ใหปฏิบัติหนาที่ราชการให

เปนไปตามแนวทางมาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรม และพึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละและมีความรับผิดชอบ รวมท้ังเพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและมีจิตสํานึกใน

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอไป

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจางของเทศบาลตําบล

หัวไทร และประชาชนท่ัวไป มีทัศนคติ และคานิยมท่ีดีในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขององคกร

3.2 เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจางและประชาชน

ท่ัวไปไดเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองในการบริหารราชการของเทศบาล
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3.3 เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง และประชาชน

ท่ัวไปมีคุณธรรมและจริยธรรม มีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตามหนาท่ีของตน

3.3 เพ่ือใหมีระบบการปองกันการกระทําผิดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน

4. เปาหมาย

4.1 จัดใหมีการสัมมนาเกี่ยวกับการทํางานรวมกับคณะผูบริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง  สังกัดเทศบาลตําบลหัวไทร ทุกคน

4.2 ใหมีการประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภายในองคกร และมีการกําหนด  

แนวทางการปองกันการกระทําผิดคุณธรรม จริยธรรมอยางเปนรูปธรรม

4.3 ใหมีประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริต  คอรัปชั่นในองคกร  และมีการ

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรใหเกิดเปนรูปธรรม

4.4 ผลการดําเนินงานทุกกระบวนงานของเทศบาล มีผลลัพธท่ีดี  คือ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีกระบวนการดําเนินงานที่โปรงใส  และเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีการดําเนินการ

6.1 จัดประชุมสัมมนารวมกันระหวางคณะผูบริหาร พนักงาน  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาล  

เพ่ือแจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง

6.2 ใหมีการทบทวนประกาศคุณธรรมและจริยธรรม  ของพนักงาน  ลูกจาง และพนักงานจางของ

เทศบาลรวมถึงการกําหนดแนวทางการปองกันการกระทําผิดจริยธรรม

6.3 ใหมีการประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรัปช่ันในองคกร

6.4 ใหมีการติดตาม และประเมินผล  รายงานผลตอผูบังคับบัญชา

7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณในการดําเนินการ

20,000.- บาท
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ผูเขารวมโครงการไดรับการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับตรวจสอบการทุจริต และ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

10.2 หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยความโปรงใส ปลอดการทุจริต         

ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น

1.ชื่อโครงการ  โครงการ 5 ส. Big Cleaning Day เทศบาลตําบลหัวไทร

2.หลักการและเหตุผล

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ไดดําเนินโครงการ “โครงการทองถ่ินไทยใสใจความ

สะอาด  คนในชาติมีความสุข” โดยประยุกตผานโครงการมอบของขวัญปใหม  2559  “เสริมสรางชีวิตใหม  

ใหคนไทยมีความสุข”ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนอมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

“รูรัก สามัคคี” ท่ีมุงเนนในเรื่อง  การทํางานใหประสบความสําเร็จ  จะตองมีความรอบรูทุกมิติ การ

ปฏิบัติงานตองทําดวยใจมุงมั่น  ซื่อสัตย ขยัน อดทน  และตองรวมพลังหรือบูรณาการเพื่อใหงานบรรลุผล

สําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว  และเกิดความยั่งยืนองคการบริหารสวนตําบลไสหมากไดนํานโยบายดังกลาวมา

ปฏิบัติในหนวยงาน  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนเปาหมายสําคัญ คือประชาชนจะตองไดรับการ

บริการที่รวดเร็ว  ถูกตอง เสมอภาค และพึงพอใจในการบริการที่ไดรับ สวนราชการจึงมีความจําเปนตองมี

การพัฒนาองคกร กระบวนการและบุคลากรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานสนองความตองการของประชาชนได

อยางมีประสิทธิผล   เปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดยเฉพาะเทศบาลตําบลหัวไทร  ซึ่งเปนองค

กรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจหลักในการใหบริการประชาชนในทุกๆดาน และไดใหความสําคัญและ

ดําเนินการพัฒนาบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางตอเนื่องมาโดย

ตลอด       อันเปนการยกระดับการใหบริการใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ไดแกกิจกรรม 5 

ส.  ประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ   สรางนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส. เปนกิจกรรม

พื้นฐานสําคัญที่นํามาใชพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน ในการสงเสริมการปลูกและปลุกจิตสํานึก  ในการ

รักษาผลประโยชนของหนวยงาน  กอใหเกิดความสัมพันธในหมูคณะใหมีการปฏิบัติงานรวมกันอยางราบรื่น 

เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนการจัดระบบ ระเบียบ  ทําใหคนหาเอกสารและวัสดุอุป

กรณท่ีใชในการปฏิบัติงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ดังนั้น  สํานักงานปลัด  เทศบาลตําบลหัวไทร  จึงไดดําเนินการมาตรการระยะสั้น  จัดทํา

โครงการ 5 ส.Big Cleaning Day  เทศบาลตําบลหัวไทร ขึ้น  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
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จัดการและใหหนวยงานภายในสํานักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดีสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทํางานซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาไปสูระบบบริหารงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตอไป

3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ือพัฒนาสรางองคความรูใหบุคลากรมีความรู  ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานราชการ

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยใชการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส.

3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหบุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม อุทิศการทํางานเพ่ือการบริการ

ประชาชน ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพลดตนทุน  ลดความสูญเสียในเรื่องของเวลา  และมีการนําทรัพยากรมา

ใชอยางคุมคามากท่ีสุด  โดยการใชเทคนิค 5 ส.

3.4 เพ่ือสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางานเปนระเบียบเรียบรอยพรอม

ปฏิบัติงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 ประชาชนผูมารับบริการจากเทศบาลตําบลหัวไทร  

4.2 บุคลากรทุกฝายของเทศบาลตําบลหัวไทร ไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง  กองชาง รวมมือ

กันดําเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย)

5.พื้นที่ดําเนินการ

พื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร

6.วิธีการดําเนินการ

6.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

6.2 รายชื่อผูเขารวมอบรม

6.3 รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม

6.4 การประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมจากคณะกรรมการติดตามผล

วิธีการดําเนินงาน

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส.ดําเนินการกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ 

หลักเกณฑและกําหนดรูปแบบกิจกรรม 5 ส. กําหนดมอบใบประกาศแกหนวยงานที่ไดคะแนนการประเมิน

สูงสุด

3. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติ / หลักเกณฑมาตรฐาน 5ส./

กําหนดพ้ืนท่ีสวนกลางในความรับผิดชอบของแตละกอง
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4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/สื่อประชาสัมพันธ

5. จัดกิจกรรมตามโครงการ

6. มอบใบประกาศแกหนวยงานท่ีไดคะแนนการประเมินสูงสุด

7. สรุป  ติดตามและประเมินผลโครงการ

   การดําเนินงานแบงออกเปน

1. กิจกรรมใหความรูแกบุคลากรเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหัวไทร

2. กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธความรูเรื่อง 5 ส. ใหเปนที่รับทราบโดยทั่วกัน

3. กิจกรรมวันทําความสะอาดครั้งใหญ Big Cleaning  Day (3 เดือน/1 ครั้ง)

4. กิจกรรมทําความสะอาดอยางตอเน่ือง (โดยจะทําทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห)

5. กิจกรรมตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส.โดยคณะกรรมการ

7.ระยะเวลาดําเนินการ

4  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ

  ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด  เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ผูรับบริการไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และในบรรยากาศที่ดีรอยละ 80

10.2 ผูเขารับการอบรมมีความรูเร่ือ 5 ส. รอยละ 80

10.3 จํานวนบุคลากรของเทศบาลตําบลหัวไทรเขารวมโครงการฯ รวมมือกันปฏิบัติกิจกรรม  5 

ส อยางตอเน่ือง รอยละ 90

10.4  คะแนนผลการประเมินของคณะกรรมการ  รอยละ 80 ผานเกณฑการประเมิน

10.5 ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

10.6 บุคลากรมีความรู  ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานราชการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

10.7 บุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทํางาน

10.8 สถานท่ีทํางานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยพรอมปฏิบัติงาน

1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
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   ตอตานการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล

ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุง

สุขและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน     โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ

ทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการ

ประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณ

แผนดินดวยการกระทําทุกส่ิง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ

ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม

คุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา

ขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความ

พอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎ

แหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทํา

ทุจริตในระบบราชการดวย

ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และ

ปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตขึ้น

3. วัตถุประสงค

1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน

ครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหัวไทรใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

2. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลหัวไทร

3. เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อปองกันผลประโยชนทับ

ซอน
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4. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการ

เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว 

ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญ

สาธารณะประโยชนรวมกัน

4. กลุมเปาหมาย

คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหัวไทร จํานวน  

80  คน

5. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ 2561 -2564)

6. งบประมาณดําเนินการ

20,000 บาท

7. วิธีการดําเนินงาน

7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของเจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต

7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารและ

ฝายสภาทองถิ่น และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น

7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและ

วัฒนธรรมที่ดีใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา

และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหัวไทร

7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย

8. สถานที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน

หรือการมีผลประโยชนทับซอน

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

    ของเทศบาลตําบลหัวไทร

2. หลักการและเหตุผล

ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา

หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม

เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 

(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี

การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ

ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน      ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ

ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวก

เขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมี

อํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทาง

ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา

ภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับ

ซอน

ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทรจึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน 

แกบุคลากรในเทศบาลตําบลหัวไทร เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน

ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลหัวไทร เพ่ือใหพนักงาน           

ทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน 

เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน

ทับซอน

3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ

เทศบาลตําบลหัวไทร
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3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหัวไทรมีจิตสํานึก คานิยม และ

วัฒนธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงาน

ปลอดจากการทุจริตคอรรัปช่ัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด

4. เปาหมาย

พนักงานเทศบาลตําบลหัวไทรและพนักงานจางเทศบาลตําบลหัวไทร

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีการดําเนินการ

จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวชี้วัด

พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเร่ืองผลประโยชนทับซอน

ผลลัพธ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชน

2. หลักการและเหตุผล

โดยสภาพทางภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหัวไทร  ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพ

คาขายและรับจาง แตในสภาวะปจจุบันเศรษฐกิจซบเซา  ประชาชนบางสวนมีรายไดที่แนนอนและบาคน

ถึงกับวางงาน  มีรายจายสูงกวารายได  บางครัวเรือนก็มีหนี้สิน  ซึ่งการสงเสริมอาชีพใหประชาชนจึงเปน

สิ่งจําเปนในการแกไขปญหาดังกลาวอีก  ท้ังเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพ่ิมรายได   

ลดรายจายและสรางโอกาส

ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชนขึ้น  โดยมีกิจกรรมการ

อบรมความรูดานวิชาการ  ทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งผูเขารวมโครงการจะนําไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเอง

และครอบครัว  นําไปเปนอาชีพเสริม  หรือพัฒนามาตรฐานของผูประกอบอาชีพขายอาหาร  อีกทั้งใชเวลา

วางใหเปนประโยชน  เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดลดรายจายใหกับครอบครัวตอไป

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสงเสริมอาชีพใหประชาชนไดมีความรู  มีทักษะ  มีประสบการณ

3.2 เพื่อเปนการแกไขปญหาคนวางงาน  ไมมีอาชีพที่แนนอน  และสรางโอกาสและทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพในการเพ่ิมรายไดและลดรายจายแกครัวเรือน

3.3 เพื่อเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน

3.4 เพ่ือสรางมาตรฐานของผูประกอบอาชีพขายอาหาร

4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลหัวไทร

5. พื้นที่ดําเนินการ

หองประชุมอาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 เขียนโครงการขออนุมัติ

6.2 ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนดานวิชาการและวิทยากร

6.3 ประชาสัมพันธ ประสานชุมชน  กลุมตางๆ และประชาชนที่สนใจใหเขารวมโครงการ

6.4 ดําเนินงานตามโครงการ

6.5 สรุปและรายงานผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
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4  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายที่ตั้งไวในแตละป  กองสวัสดิการสังคม  ดานบริการ

ชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชน  ตั้งไว 40,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 มีการพัฒนามาตรฐานของผูประกอบการอาชีพขายอาหาร

10.2 ประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน

10.3 ลดคาใชจายและเพ่ิมรายไดในครัวเรือน

10.4 สามารถแกไขคนวางงานและบุคลากรในชุมชนไปแสวงหางานทําในพ้ืนท่ีอ่ืน

1. ชื่อโครงการ :โครงการถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดนาซื้อเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแบบวิถีไทย

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ตามที่เทศบาลตําบลหัวไทร ไดจัดทําโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดนาซื้อเพื่อสงเสริม

การทองเที่ยววิถีไทย  ตามนโยบายของคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหัวไทร ที่ไดกําหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่เทศบาลตําบลหัวไทร โดยมีตลาดที่มีความเปนเอกลักษณของอําเภอหัวไทร 

เปนตัวดึงดูดความสนใจและของนักทองเที่ยว  และเปนการสงเสริมนโยบายรัฐบาลที่กําหนดใหป  2558  

เปน “ปทองเท่ียววิถีไทย” เพ่ือสรางภาพลักษณดานบวกท่ีเชื่อมโยงความรูสึกของนักทองเท่ียวใหเขาถึง    

วิถีไทยอันเปนการดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน  ควบคูกับการกระตุนใหเกิดบรรยากาศการเดินทาง

ทองเท่ียวที่สนุกสนานและเบิกบานใจ

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 คณะผูบริหารของเทศบาลมีมติเห็นชอบที่จะสามารถตอโครงการ

ดังกลาวเนื่องจากเปนโครงการดังกลาวใหเปนไปอยางตอเนื่อง  โดยสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวนในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาไปสูความยั่งยืนอันจะเปนประโยชนตอประชาชนและสงเสริมการ

พัฒนาทองถ่ิน  การพัฒนาเทศบาลตําบลหัวไทร  ตามภารกิจหนาที่ในมิติตางๆ เชน  การสงเสริมการทํามา

หากินของประชาชน  การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  การสงเสริมการทองเที่ยว  เปนตน  

เทศบาลตําบลหัวไทร โดยสํานักปลัดเทศบาล  ไดจัดทําโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสด

นาซ้ือเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวแบบวิถีไทย  

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



๒๗

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อพัฒนาตลาด  สถานประกอบการดานอาหารในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร ใหไดมาตรฐาน  

และสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ใหเกิดเปนรูปธรรม

3.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลตําบลหัวไทรใหเปนแหงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณของอําเภอหัวไทรเปน

จุดขาย เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติใหเขามาในพ้ืนท่ี

3.3 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนผูบริโภคและนักทองเที่ยวมีความรูในการเลือกบริโภคอาหาร   ท่ี

ปลอดภัย  มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง  ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร

3.4 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ  ผูสัมผัสอาหาร  เจาหนาท่ี  และภาคี

เครือขายดานอาหาร

4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 พัฒนาตลาดสดของเทศบาลตําบลหัวไทรใหผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อวิถีไทยของกรม

อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีการจําหนายอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภค  เพื่อจูงใจผูบริโภคมาซื้อสินคา

ในตลาดสดเทศบาลตําบลหัวไทรมากขึ้น

5.2 จัดตั้งถนนอาหารปลอดภัยโดยมีรูปแบบที่เนนความเปนเอกลักษณของอําเภอหัวไทรเปนจุด

ขาย  มีรานอาหารแผงลอยจําหนายอาหารท่ีไดมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย และตลาดผานเกณฑ

มาตรฐานถนนอาหารปลอดภัยของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  1  แหง  เพ่ือเปนแหลง

ทองเท่ียวและจายตลาดในพ้ืนท่ีสรางรายไดและกระตุนเศรษฐกิจใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี

5. พื้นที่ดําเนินการ

5.1 ตลาดสดเทศบาลตําบลหัวไทร

5.2 บริเวณใตสะพานริมคลองหัวไทรและพ้ืนท่ีใกลเคียงและบริเวณตลาดเกาเทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีการดําเนินงาน

6.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการเพ่ือวางแผนการดําเนินงานรวมกัน

ระหวางคณะผูบริหารของเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ผูแทนชุมชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ

6.2 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อรับผิดชอบบริหารโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมายของโครงการ  และอาจแตงตั้งคณะทํางานฝายตางๆ เพ่ือชวยเหลือในการดําเนินงานตาม

โครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย

6.3 คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะทํางานฝายตางๆ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกําหนด

กิจกรรมและกําหนดแผนในการดําเนินงาน

6.4 ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด  โดยมีการติดตามประเมินผลควบคูไปดวย
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6.5 กําหนดใหคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะทํางานฝายตางๆ ประชุมรวมกันอยางนอย

เดือนละ 1  ครั้ง  เพื่อทบทวนปรับปรุงขอบกพรองการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ หรือกําหนดกิจกรรม

หรือแนวทางการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

3,000,000.-บาท/ปงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานธุรการ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ผูบริโภค ไดแก ประชาชน นักทองเที่ยว ไดรับบริการอาหารที่ปลอดภัย

10.2 เทศบาลตําบลหัวไทร  เปนท่ีรูจักและไดรับความเชื่อถือ ในเรื่องตลาดสดนาซ้ือ และถนน

อาหารปลอดภัยและความเปนเอกลักษณของอําเภอหัวไทร  กระตุนใหอยากมาเท่ียว และซื้อสินคาและ

บริการในตลาดสดเทศบาลตําบลหัวไทร และถนนอาหารของเทศบาลตําบลหัวไทร

10.3 ประชาชนในเขตเทศบาล มีรายไดจากการคาขาย และใหบริการเปนการกระตุนเศรษฐกิจและ

สรางอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทร

2. หลักการและเหตุผล

หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ขวบนั้น  เปนหลักการท่ี

คํานึงถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม เพื่อใหโอกาสในการพัฒนาเด็กทุกดานตามลําดับชั้นของ

การพัฒนาการอยางสมดุล และเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษานั้นเปนภารกิจหนาที่หลักของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทร ที่ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมใหมีการดําเนินการจัดการศึกษา

ปฐมวัยเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร  การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  การจัดการศึกษา
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ปฐมวัยมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  

จิตใจ  สงัคม  และสติปญญา  มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อใหสามารถ

ดํารงชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทร เปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการ

เตรียมความพรอมผูเยาวใหเปนผูใหญที่ดีในสังคม การสรางภาพลักษณะนิสัยใหนักเรียนรูจักระเบียบ  

ขอบังคับ  กฎเกณฑและกติกาตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาที่ที่ตนพึงมีตอหมูคณะ  ชมุชน  และสังคมได

อยางเหมาะสมได  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทรขึ้น  

เพื่อเปนการปูพื้นฐานประชาธิปไตยใหดีขึ้นและรูจักปฏิบัติตนใหถูกตองตามภาระหนาที่และวิถีชีวิตตามหลัก

ประชาธิปไตย ใหสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรับผิดชอบ  รูจักสิทธิและหนาที่ รวมทั้งคิดเปนและแกปญหาเปน

3.2 เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความเปนผูนําและผูตามที่ดี  และคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน

3.3 เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ  เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย  โดยการปฏิบัติจริง

3.4 เพื่อสงเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเองตามวิถีประชาธิปไตย

4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 ดานปริมาณ

-นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทรทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม

ประชาธิปไตย

4.2 ดานคุณภาพ

-เด็กเคารพสิทธิของผูอื่นและนําประชาธิปไตยไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

- เด็กดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยได

- เด็กมีนิสัยรักความเปนประชาธิปไตย

5. พื้นที่ดําเนินการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีดําเนินงาน

6.1 ประชุมชี้แจงคณะครูผูดูแลเด็กทุกคน

6.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยสําหรับเด็กปฐมวัย

6.3 ติดตามผลและประเมินผล
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7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป  (ปงบประมาณ 2561 –2564)

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 นักเรียนมีวินัยในตนเองตามวิถีประชาธิปไตย

10.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง และตอสวนรวม

10.3 นักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมีความสุข

10.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอยางเหมาะสม

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”

2. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 

3 ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เร่ิมจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ

ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ

ชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อให

ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา

รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ    ธรร

มาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใช

ตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร 

ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปน

กลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี

สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง

เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง

ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 

จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว 

เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแต

คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี

โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

มากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก

เทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน

การตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน

ในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศตอไป

3. วัตถุประสงค

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



๓๒

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร

4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ

4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 คร้ัง

4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป

5. พื้นที่ดําเนินการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

6. วิธีดําเนินการ

6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ

6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

6.8 รายงานผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ

- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  1 

คร้ัง
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- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ

10.2 ผลลัพธ

- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการ

ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได

- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง

การบรรจุแตงแตง โยก ยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน

1. ชื่อมาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. หลักการและเหตุผล

การสรรหาและคัดเลือกเปนกระบวนการหลักสําคัญที่เปนจุดเริ่มตนในการบริหารงานบุคคล การ

ท่ีองคกรจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพนั้น หนวยงานจําเปนจะตองมี

บุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือกจึงมีความสําคัญในการ

บริหารงานบุคคล เพราะถาองคกรมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถ ปจจัยดานอ่ืนๆก็จะดีตามมา 

เทศบาลตําบลหัวไทร  จึงไดมีการจัดทํามาตรการสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตในการ

สรรหาและคัดเลือก  เพื่อใหกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ของเทศบาลตําบลหัวไทร  ดําเนินการ

อยางถูกตองตามหนังสือสั่งการ  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ โดยกําหนดใหมีรูปแบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน  

มีความโปรงใส  ยุติธรรมในการดําเนินการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล  และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตในกระบวนการดานการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร

3.2 เพ่ือใหการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ

4. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาลตําบลหัวไทร ที่ไดรับการสรรหาและคัดเลือก พนักงาน

จาง และบุคคลโดยทั่วไป

5. พื้นที่ดําเนินการ
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เทศบาลตําบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีการดําเนินการ

6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตําบลให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

6.2 มีการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือวิเคราะหการ

ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหตรงกับความตองการและภารกิจงาน

6.3 มีการประกาศเผยแพร และมีการประชาสัมพันธตามชองทางตางๆเชน มีการประชาสัมพันธ

โดยการสงจดหมายไปยังหนวยอื่นตางๆ มีการประชาสัมพันธตามหมูบานเพื่อใหประชาชนไดรับทราบ และมี

การประชาสัมพันธทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลหัวไทร

6.4 มีแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพ่ือกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใน

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอยางชัดเจน เชน การรับสมัครพนักงานจางมีการแตงตั้งคณะกรรมการโดย

ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการสรรหา เปนตน ในการดําเนินการการสรร

หา มีการจัดทําประกาศโดยเปดเผยข้ันตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรอยางชัดเจน

6.5 มีการประกาศผลการสรรหา  โดยจัดทําเปนประกาศไวที่บอรดประชาสัมพันธและเว็บไซตของ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6.6 การดําเนินการตามข้ันตอนในการสรรหาจะตองสงเอกสารผู ท่ีไดรับการคัดเลือกให

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช) ตรวจสอบความถูกตอง

และใหความเห็นชอบ

7. ระยะเวลาการดําเนินการ

      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัด  เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตําบลหัวไทร   เกิดความโปรงใส

ปราศจากการทุจริต และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับดานการบริหารงานบุคคล  
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10.2 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

โดยพิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  ดังนี้

ระดับคะแนน
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

1 

2  

3   

4    

5     

โดยที่

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน

ข้ันตอนท่ี 1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตําบลดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ก.ท.จ.จังหวัด) และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่

เก่ียวของ

ข้ันตอนท่ี 2 มีการประกาศเผยแพรตามชองทางตางๆเชน มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยอ่ืนตางๆ มีการ

ประชาสัมพันธตามหมูบานเพื่อใหประชาชนไดรับทราบ และมีการประชาสัมพันธทางเว็บไซต

ของเทศบาลตําบลหัวไทร

ข้ันตอนท่ี 3 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพ่ือกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบอยาง

ชัดเจน เชน การรับสมัครพนักงานจางมีการแตงตั้งคณะกรรมการโดยใหประชาชนมีสวนรวมใน

กระบวนตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการสรรหา เปนตน

ข้ันตอนท่ี 4 สงเอกสารผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช    

(ก.ท.จ.จังหวัด) ตรวจสอบความถูกตองและใหความเห็นชอบ

ข้ันตอนท่ี 5 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.จังหวัด) เห็นชอบ เทศบาล

ตําบลหัวไทร ถึงจะออกคําสั่งแตงตั้งได และตองไมออกคําสั่งกอนวันที่เทศบาล รับมติ ก.ท.จ.
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จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตําบลหัวไทร เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่

เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาล

มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ 

ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมี

มากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ 

อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ

ใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ

กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ

เสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล

สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความ

สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ

อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบ

ในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 

48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งใน

การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปน

ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล

ราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือ

ตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมาย ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
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บานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่

มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน

3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน

3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ

3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 

ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และ

ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสือสั่งการ

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน       

ทุกเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

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



๓๘

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ

10.2 ผลลัพธ

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี

- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการ

ทุจริต

2.2.2 การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช

ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข

เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง

3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร

3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน

3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได

4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
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5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง

6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ

6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป

6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป

6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ

10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ

10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
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3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได

3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน

3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนอ

งานในการจัดหาพัสดุ

6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง

ความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน

10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง

10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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เนื่องจากเทศบาลตําบลหัวไทร มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ

ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ

จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปน

หนาท่ีของเทศบาล ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง 

ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระ

ตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง

ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล

3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต

เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบเสียงตามสาย  

Facebook

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี
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- ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง

- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง

- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

- ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง

เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบเสียงตามสาย หนวยงานราชการ เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 4 ชองทาง

10.2 ผลลัพธ

- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ

โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด

- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน

- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน

โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เทศบาลตําบลหัวไทร บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดย

ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน

เทศบาลหัวไทร เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่

เปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชน

ผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวาง

ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ

ใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไมเลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ เทศบาลตําบลหัวไทร ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และ

ทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดาน

การสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ

สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ

รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด  การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวก

แกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น   

3. วัตถุประสงค

3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

ไมเลือกปฏิบัติ

3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน

4. เปาหมาย/ผลผลิต

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
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5. พื้นที่ดําเนินการ

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม

เลือกปฏิบัติ     ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดาน

ระบบระบายนํ้า, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการ

สงเสริมผูสูงอาย,ุ ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดาน

การสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดาน

ศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก

ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการ

นํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ

9. ผูรับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ

10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปช่ันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน

1. ช่ือกิจกรรม กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใหบริการรับชําระภาษี ของ เทศบาลตําบลหัวไทร

2. หลักการและเหตุผล
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ในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะมีท้ังรายไดจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจัดเก็บเอง รายไดที่รัฐจัดเก็บให รายไดที่รัฐแบงให และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ซึ่งทําใหเทศบาล

ตําบลหัวไทร สามารถนําเงินรายไดไปดําเนินงานจัดสรรทั้งการบริหารจัดการองคกร  การพัฒนาตําบล ดวย

เหตุนี้เองในการพิจารณาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีความ

รอบคอบและคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ประชาชนจะไดรับจากการดําเนินงานตางๆ  เพราะรายไดทุกบาททุก

สตางคของเทศบาลตําบลหัวไทร  มาจากภาษีของประชาชน  ดังนั้นเองกองคลังจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให

เงินรายไดดานภาษีทีต่องจัดเก็บเองเกิดความโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึง

รายรับดานภาษีตางๆ ของเทศบาลตําบลหัวไทร  ซึ่งจะทําใหเกิดความไววางใจและรูสึกถึงความจริงใจของ

เทศบาลตําบลหัวไทร ในการใหบริการสาธารณะรับชําระภาษี เชนภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี

บํารุงทองที่ จึงไดจัดทํากิจกรรมสรางความโปรงใสในการใหบริการรับชําระภาษี ของ เทศบาลตําบลหัวไทร

3.วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริการรับชําระภาษีของเทศบาลตําบลหัวไทร  เกิดความโปรงใสตรวจสอบได

4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร  ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีดําเนินการ

6.1 ประชาสัมพันธรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการรับชําระภาษีภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ใหประชาชนทราบ 

6.2 เม่ือมีการรับชําระภาษีมีการออกใบเสร็จการรับเงินใหประชาชนทุกคร้ัง

6.3 เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัย และใหบริการแนะนําเกี่ยวกับการชําระภาษีที่

เก่ียวของกับ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับรายไดทองถ่ิน

6.4 สรุปผลการจัดเก็บรายไดจากภาษีภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่

ประกาศใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซด ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสายหอ

กระจายขาว เมื้อสิ้นสุดรอบการรับชําระภาษี

7.  ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8.  งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ

9.  ผูรับผิดชอบ

งานจัดเก็บรายไดกองคลัง  เทศบาลตําบลหัวไทร
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10. ผลลัพธ

ประชาชนไดรับทราบขอมูลการรายไดจากการรับชําระภาษีของเทศบาลตําบลหัวไทร  ทําใหเกิด

ความโปรงใส  การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมดําเนินการในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส (e - GP)

2. หลักการและเหตุผล

การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุสวนราชการยังคงตองถือปฏิบัติตามท่ีระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 แลวแตกรณีทั้งนี้ขึ้นอยูกับวงเงินในการจัดซื้อจัดจางโดยกําหนดใหสวน

ราชการตองจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองครบถวนสมบูรณทุกขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบฯ

ดังกลาวซึ่งในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางในระบบ e- GP ถือเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุซึ่งสวนราชการจะตองปฏิบัติงานคูขนานกันไปทั้ง 2 สวน  

จนจบกระบวนงานซื้อจาง กลาวคือเมื่อสวนราชการไดจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุในแต

ละขั้นตอนซึ่งผานการอนุมัติของหัวหนาสวนราชการเรียบรอยแลวเจาหนาที่พัสดุจะตองบันทึกขอมูลเอกสาร

การจัดซื้อจัดจางผานระบบทางอิเล็กทรอนิกสที่เว็บไซตกรมบัญชีกลางเรียกวาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส(ระบบ e - GP) ซึ่งจะเปนศูนยกลางของขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่สามารถเผยแพรบน

เว็บไซตเพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผูที่สนใจสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและ

พัสดุภาครัฐไดอยางถูกตองรวดเร็วครบถวนทั่วถึง

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเพ่ิมความโปรงใสลดปญหาการทุจริตของเทศบาลตําบลหัวไทร

3.2 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุ

ภาครัฐที่มีความถูกตองไดรวดเร็วครบถวนและทั่วถึง 

3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสวนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหนาของการจัดซื้อ จัด

จางภาครัฐไดในลักษณะ Online

3.4  เพื่อเรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหสามารถเบิกจายใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินของ

รัฐบาล

4. เปาหมาย/ผลผลิต

หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร  ตําบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีดําเนินการ
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6.1 เทศบาลตําบลหัวไทร ตองลงทะเบียนเขาใชงาน จะไดรหัสของหนวยงานมาเพื่อทําการเขา

ระบบ

6.2 นําเอกสารการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุในแตละขั้นตอนซึ่งผานการอนุมัติของหัวหนา

สวนราชการเรียบรอยมาบันทึกขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส( e - GP)

6.3 ทําหนังสือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ในการเขาติดตามขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ของ

เทศบาลตําบลหัวไทร ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส( e - GP)  ผานเว็บไซต

กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

7.  ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8.  งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ

9.  ผูรับผิดชอบ

งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ผลลัพธ

ประชาชนไดรับทราบขอมูลการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลหัวไทร  ทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ( e- GP) ผานเว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ทําใหการ

จัดซื้อ  จัดจาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  และตรวจสอบได

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการควบคุมการเบิกจายใหมีประสิทธิภาพตามระเบียบ กฎหมาย

2. หลักการและเหตุผล

การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารการเงินของคลัง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยแลวจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกา

เพื่อเปนรายจาย เบิกเงินจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได จึงจําเปนตองมีกระบวนการ ขึ้นตอนที่

ถูกตอง มีคามสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงผูปฏิบัติงานดานการเงินการคลังขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะตองปฏิบัติงานใหถูกตองตามท่ีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนดไว 
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3. วัตถุประสงค

1. เพื่อมีการรับและจายมีความโปรงใส ตรวจสอบได

2. เพ่ือมีการใชจายเงินเปนไปตามระบุวัตถุประสงค มีท่ีมาท่ีไปของการรับและจายอยางชัดเจน

3. เพ่ือใหการเบิกจายมีความสมบูรณ ชัดเจน ถูกตอง สามารถตรวจสอบได

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทุกกอง/ฝาย  เทศบาลตําบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. พื้นที่ดําเนินการ

ภายในเทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีการดําเนินงาน

1. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายกอนทําฎีกาเบิกจาย

2. เจาหนาท่ีรับผิดชอบการจัดทําฎีกาของแตละกอง ตองสงเอกสารประกอบฎีกาเบิกจาย

กลับไปท่ีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการเพ่ือตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้งกอนสงฎีกาไปฝาย

การเงิน 

3. ฝายการเงินรับฎีกา ลงเลขที่คลังรับ และตรวจสอบงบประมาณการเบิกจาย

4. ฝายการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายฎีกา วาครบถวน ถูกตอง ตามระเบียบ 

กฎหมายหรือไม และจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค เพ่ือจายใหกับเจาหน้ีตอไป

5. มีการตรวจสอบการดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ

โดยเจาหนาที่ตรวจสอบภายในอีกครั้ง

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินงาน

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง เทศบาลตําบลหัวไทร

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
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10.1 กระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลหัวไทร  ทุกรายการมีความถูกตอง

สมบูรณ รอยละ 100

10.2 เจาหนาที่ที่จัดทําโครงการมีการตรวจสอบเอกสารกอนการเบิกจายไดถูกตองครบถวน 

และทําใหการเบิกจายถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง  

ท่ีดี

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให

สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเน่ืองทุกปน้ัน

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํา

กวาปที่ผานมา เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ

ทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน

3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ

3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลหัวไทรใหสั้นลง
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4.2 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ตําบลหัวไทร

4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป

4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหัวไทร

4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีดําเนินการ

6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนท่ีนายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบ

โดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา

ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหาร

ทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
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10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ

10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลหัวไทรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมี

ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากย่ิงข้ึน

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน

กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไม

จําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” 

และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว 

จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระ

ราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ

สะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน

เทศบาลตําบลหัวไทร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

เทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ

การบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางาน

เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ

ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน

การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไข

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลหัวไทรใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง

3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนได

3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ

3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ

วัดผลการดําเนินงานได
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4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหัวไทรและผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลหัวไทร

5. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ

6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวกัน

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน

6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน

6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ

6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน

6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน

บริการ

6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ

6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองใน

การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

7. ระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561-2564

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองการประปา กองสาธารณสุข กองการศึกษา กองชาง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง

10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได

10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา

ติดตอขอรับบริการ

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล

การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น 

ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบ

และเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่

การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบ

ตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหัวไทร ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

4. เปาหมาย

คณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ
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6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร 

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

6.2 ดําเนินการออกคําส่ังฯ

6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวน

ราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256192564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สวนราชการทุกสวน

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี

2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ

นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของ

นายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวาง

ในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

เทศบาลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 

และรองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี

3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันของเจาหนาท่ี

4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เร่ือง
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5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา

6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปน           ท่ี

ประจักษ

2.4.1 มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน

2. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ

ระลึกถึงความเปนมาแหงการตอสูเพื่อใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง

ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรํา

บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันที่ 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรี

ไทย ของทุกป เพื่อใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับ

การสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลว

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่

สงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหาร
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ราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตน

ใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชู

เกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน

ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดน

ใหกับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกที่ดีของ

สังคม

2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคน

ท่ัวไป

3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปน

แบบอยางแกคนท่ัวไป

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยาง

ภาคภูมิใจ

3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจ

ในการบําเพ็ญตนที่เปนประโยชนตอสังคมสืบไป

4. เปาหมาย

มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน 2 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ

คัดเลือกใหเปนสตรีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ

6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตําบลหัวไทรทราบทั่วกัน 

เพื่อใหแตละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง

เทศบาล เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองไดพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง

6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจาก

แตละตําบลภายในเขตเทศบาล

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให

ผูบริหารทราบและเห็นชอบ
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6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 

จํานวน 1 คร้ัง/ป โดยเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหัวไทรเปนประธานในพิธี

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองสวัสดิการสังคม

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์

10.1 ผลผลิต

- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไม

นอยกวารอยละ 80

10.2 ผลลัพธ

- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี

- มีสตรีที่เปนบุคคลตนแบบที่ดี ปรากฏตอสังคมสืบไป

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ

2. หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

สวนรวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ

บุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่

เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ 

รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือก

ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุ

ในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอ

บุคคลอื่นในชุมชน

3. วัตถุประสงค
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3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชน

ตอไป

3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน

ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น

4. เปาหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลหัวไทร

5. สถานที่ดําเนินการ

ศาลาเอนกประสงคเทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีดําเนินการ

6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ

6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ

6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้

- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)

- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน)

- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน)

- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน)

- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ

6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
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ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับ

ประชาชน

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ 

และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิต

เพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล 

ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภค

และจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจ

พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบ

พึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําให

สภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจาย

ของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายได

ใหแกครอบครัวอีกดวย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควร

จะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการ

มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคง

และยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน คํานึงถึงความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม 

ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระทํา สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุก

ระดับทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยึด

ทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เนน

แนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบัน ไดนอมนํามาเปนนโยบายและพัฒนาใหความสําคัญกับความ

เปนอยูของเกษตรกร เนน “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา อีกทั้งการพัฒนานั้นจะตองเริ่มตั้งแตคนที่อยูใน

ระดับครัวเรือน ระดับทองถิ่น จึงจะเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
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กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และรวม

กฎหมาย อ่ืนรวม ท้ังสอดรับ กับภารกิจ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ แผนพัฒนา

จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเปนสําคัญ  

เทศบาตําบลหัวไทรไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก ไดคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรท่ัวไปอยางรูคุณคาและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนํา

ผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง มาเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน

ดวยการเล้ียงไกไข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

3.  วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร มีการใชชีวิตประจําวัน ตามหลักของความพอเพียง 

ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตอยูในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและมีคุณคา

3.2 เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร เลี้ยงไกไวรับประทานไขหรือเนื้อไก สงเสริมสุขภาพ

ของตนและบุคคลในครัวเรือน

3.3  เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร ลดรายจาย และเพิ่มรายไดภายในครัวเรือน

3.4  เพื่อเปนการรวมกลุมสรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชนเกิดการสรางงาน สรางรายได และเปน

การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับความรูและทักษะการเลี้ยงไกไขใหแกประชาชนตําบลหัวไทร

รวม จํานวน 30 คน (ฝกอบรมรวมกับกิจกรรมสงเสริมบําบัดฟนฟูและสงเสริมฝกอาชีพใหแกผูติด/

ผูเสพติด)

4.2 ประชาชนมีความรูและทักษะการเลี้ยงไกไข

4.3 ประชาชนรูจักการทํางานเปนกลุม

5. พื้นที่ดําเนินการ

อาคารเอนกประสงคเทศบาลตําบลหัวไทร

6.  วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําโครงการฯ เพื่อขออนุมัติตอผูบริหารทองถิ่น

6.2 ประชาสัมพันธโครงการ ฯ ผานทางเสียงตามสายและทางเว็บไซต

6.3 สงหนังสือประชาสัมพันธใหผูนําชุมชนแตละหมูบาน ประกาศและรับสมัครประชาชนที่

สนใจ
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6.4 จัดอบรมสงเสริมความรูตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนดวยการเลี้ยงไกไข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 จัดทํากระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยมีหลักสูตรการเลี้ยงและการจัดการไก

ไข เกี่ยวกับโรคและการปองกัน

6.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอตอผูบริหารทองถิ่น

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

30,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร มีการใชชีวิตประจําวัน ตามหลักของความพอเพียง ความ

พอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตอยูในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและมีคุณคา

10.2 ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร เลี้ยงไกไวรับประทานไขหรือเนื้อไก สงเสริมสุขภาพของตน

และบุคคลในครัวเรือน

10.3  ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหัวไทร ลดรายจาย และเพิ่มรายไดภายในครัวเรือน

10.4  มีการรวมกลุมสรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชนเกิดการสรางงาน สรางรายได และเปนการ

พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”

2. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน

การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง

ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ

ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ 
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ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม

และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสราง

ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ

เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนว

รวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต

และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานใหสูงขึ้น

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี

3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ

3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม

4. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ

5. พื้นที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร

ทองถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมือง  ท่ีดี

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ

6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
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ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”

2. หลักการและเหตุผล

กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ

ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม

อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย

กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ

ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให

นักการเมืองทองถ่ิน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต           

ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ

ดังนั้น เทศบาลหัวไทร จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริม

สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ

4. เปาหมาย/ผลผลิต

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลหัวไทร จากหนวยงานภาครัฐและ

องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร
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6. วิธีดําเนินการ

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด

- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA

7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

เทศบาลตําบลหัวไทรใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตําบลหัวไทร จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”

2. หลักการและเหตุผล

ดวยเทศบาลตําบลหัวไทร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา

รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ,ทางโทรศัพท, เว็ปไซต ,ตู ปณ. 12, Facebook หรือ

แจงเบาะแสดวยตนเอง

ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ

เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน

ประจําเทศบาลตําบลหัวไทร รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลหัวไทรข้ึน เพื่อ

ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ

ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
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3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 

3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน

6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนของเทศบาตําบลหัวไทร

6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยโปรงใสและเปนธรรม

6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนของเทศบาลตําบลหัวไทร

ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล

หัวไทรตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลหัวไทรโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี

สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนได

มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทรใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น”

2. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของ

รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่

ทําการของหนวยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนย

ขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ

ดําเนินการตางๆ ของรัฐ

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลหัวไทรจึงไดใหมี

สถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล

ตําบลหัวไทรใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลหัวไทร (ชั้น ๒) โดยสํานักปลัดเทศบาลตําบลหัว

ไทร เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรู

สิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับ

ความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 

3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล  

หัวไทร

4. เปาหมาย/ผลผลิต

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลหัวไทร จํานวน 1 แหง

5. พื้นที่ดําเนินการ

ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร (ชั้น ๒)

6. วิธีดําเนินการ
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6.1 มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล

6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน

6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่

กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป

6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝายอํานวยการ  งานธุรการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 

อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ

ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ 

ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)

หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ 

เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก

ของเทศบาลตําบลหัวไทร ไดงายและสะดวกมากข้ึน
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3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย

3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน

3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย

4. เปาหมาย/ผลผลิต

ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง

5. พื้นที่ดําเนินการ

พ้ืนท่ีท้ังในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก

- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร

- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหัวไทร ชุมชนตามชุมชน/หมูบาน

- ประกาศเสียงตามสาย/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่

- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและให

ประชาชนสืบคนไดเอง

- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป

- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน

- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

- รายการ TV

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝายอํานวยการ งานธุรการ สํานักเทศบาลตําบลหัวไทร

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร

๒. หลักการและเหตุผล

การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร ไดมีการจัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร ประกอบกับไดมีการประขาสัมพันธขอมูลขาวสารอีกหลายชองทาง โดย

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสาร 

ใหประชาชนไดมาทําการศึกษา คนควา เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนรวมทั้งเปนการสงเสริมความรวมมือ

ระหวางกันในการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส   การรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของตาง ๆ

เทศบาลตําบลหัวไทร   ไดเห็นความสําคัญจึงไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ

เทศบาลตําบลดังกลาว

๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง

๓.๒ ประชาชนรับรูถึงสิทธิและหนาท่ีของตนไดอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ

๔. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหัวไทร

๕. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร  ตําบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. วิธีดําเนินการ

๖.๑ จัดประชุมพนักงานรวมกันกําหนดชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารและรายละเอียด

ขอมูลขาวสารที่จะประชาสัมพันธเผยแพร

๖.๒ แบงงานหนาที่ความรับผิดชอบ 

๖.๓ ดําเนินการตามกิจกรรม

- ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ที่เทศบาลจัดบริการใหแกประชาชนผาน

ทางเว็บไซตเทศบาลตําบลหัวไทร

- ปรับปรุงระบบเสียงไรสายใหสามารถใชงานไดดีทุกจุด

- จัดทําคูมือประชาชน เพื่อความสะดวกในการติดตอราชการกับสวน/งานตางๆในเทศบาล

ตําบล

- จัดทําแผนผังการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนทุกจุดที่มีการใหบริการ

- ปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาลใหมีขอมูลขาวสารเปนปจจุบัน

- ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกิจกรรมทางปายประชาสัมพันธj
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- จัดระเบียบตูขอมูลขาวสารใหมีขอมูลตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2๕๔๐ กําหนด และมีปายบอกชัดเจน

- จัดทําบัญชีรายชื่อผูมาเขียนคํารองขอขอมูลขาวสาร

๖.๔ รายงานผลการดําเนินงานประจําปเกี่ยวกับผูมาใชบริการใหผูบริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ

4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ

ไมไดใชงบประมาณในการดําเนินงาน

๙. ผูรับผิดชอบ

งานธุรการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ประชาชนมีโอกาสรับทราบขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหัวไทร ดานตาง ๆ สามารถ

ตรวจสอบได ทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนการปองกันการทุจริต

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ

ท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชน

ทราบและตรวจสอบได

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”

2. หลักการและเหตุผล

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 

อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ
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ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ

หลากหลาย” ข้ึน เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูล

ตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลหวัไทร ไดงายและสะดวกมากข้ึน

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย

3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย

3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน

4. เปาหมาย/ผลผลิต

    มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป

5. พื้นที่ดําเนินการ

พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก

- แผนพัฒนาทองถ่ิน

- งบประมาณรายจายประจําป

- แผนการดําเนินงาน

- แผนอัตรากําลัง

- แผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

- ขอมูลรายรับและรายจาย

- งบแสดงฐานะทางการเงิน

- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2654

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ

สุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลหัวไทร

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เทศบาลตําบลหัวไทร เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ

บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ

ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 

และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลxxxจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื ่องราวรองทุกขเพื่อไว

สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร

3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี

4. เปาหมาย/ผลผลิต

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมี

สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ

แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันได

อยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ตามมาได
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5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน

6.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ

จําเปนและเรงดวน

6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง

ทุกข/รองเรียน ดังนี้

6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร

6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 075-389504 ตอ 11 ทางโทรสารหมายเลข 075-388977

6.3 ทางเว็บไซต 

6.4 ทางตู ปณ.12

6.5 ทาง Facebook

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานธุรการ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหัวไทร

10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเร่ืองท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข

10.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 5 วัน

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
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การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ

ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียน

รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน  5 วัน

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต

3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ

3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ

4. เปาหมายการดําเนินการ

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีการดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 5 วันทําการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร  กองชาง  กองสาธารณสุขฯ

9. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย

10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสนวนาพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

2. หลักการและเหตุผล

ชุมชน  หมายถึง  กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน  และมีการติดตอสื่อสารเกี่ยวของกันอยางเปนปกติ

ตอเนื่อง  อันเนื่องมาจากการอยูในพ้ืนท่ีรวมกันหรือมีอาชีพรวมกัน หรือการประกอบกิจการ มีการ

ติดตอสื่อสาร หรือรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน  มีการเรียนรูรวมกัน  ในการกระทํา มีการจัดการ  ซึ่ง

มีวัตถุประสงครวมกัน หรือมีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  หรือความสนใจรวมกัน

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอาศัยอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยในแตละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ เชน มิติทางดานเศรษฐกิจ  มิติ

ทางดานทรัพยากรธรรมชาติ  มิติทางดานสังคม  และมิติทางดานวัฒนธรรม  ซึ่งในการสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนนั้น  อาจพัฒนาความเขมแข็งไดเพียงบางมิติเทานั้น  เนื่องจากเงื่อนไขและกระบวนการที่นําไปสู

ความเขมแข็งในแตละมิติของแตละชุมชนมีความแตกตางกัน

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสงเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน

3.2 เพ่ือสรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาใหชุมชนรวมกันคิด  รวมกันทําและมีการเรียนรูเพ่ือ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระยะยาว

4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดเสวนาในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร  4  ครั้ง  เพื่อคนหาศักยภาพ  ภูมิปญญาทองถิ่น  ขอคิดเห็น  

ขอเสนอแนะ และความตองการของสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาสูชุมชนเขมแข็ง  เพื่อคนหาศักยภาพ  ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  ปญหาและความตองการของสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาสูชุมชน

เขมแข็ง

5. พื้นที่ดําเนินการ

7  ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 เขียนโครงการขออนุมัติ

6.2 จัดทําแผนการจัดเวทีเสวนา

6.3 ประชาสัมพันธและเชิญกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม

6.4 ดําเนินการจัดเวทีเสวนาตามโครงการ

6.5 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป  (ปงบประมาณ  2561-2564)  เดือนมกราคม – กันยายน 

8. งบประมาณดําเนินการ

เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  กองสวัสดิการสังคม  ดานบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  งบดําเนินงาน  

คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อเปน

คาใชจายในโครงการเสวนาพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  ตั้งไว  20,000.-บาท  (-สองหมื่นบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน

10.2 เทศบาลทราบถึงความตองการและแนวทางในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งจากสมาชิกใน

ชุมชนจริง

10.3 ชุมชนมีสภาพแวดลอมในการพัฒนาใหชุมชนรวมกันคิด  รวมกันทําและมีการเรียนรูที่ดี

1. ชื่อโครงการ: โครงการทบทวน  ปรับปรุง ถอดองคความรูแผนชุมชน  เทศบาลตําบลหัวไทร

2. หลักการและเหตุผล

แผนชุมชน หมายถึง แผนการทํางาน หรือ แผนปฏิบัติการของชาวบาน ซึ่งเกิดจากขอตกลงรวม

ของคนในชุมชนหรือหมูบาน วาจะทําอะไร เมื่อไร อยางไร บางครั้งขอตกลงเปนการพูดคุย ตัดสินใจและ

มอบหมายงานไปปฏิบัติโดยไมไดเขียนไวในกระดาษ แตบางครั้งก็อาจบันทึกไวเปนลายลักอักษร ซึ่งทําให  

ไมลืม ตรวจสอบได แผนชุมชนจะใชรูปแบบใด เปนไปตามความเขาใจและคุนเคย ของชุมชนทองถิ่นนั้น

กระบวนการทําแผนชุมชนมักมีลักษณะที่เปนธรรมชาติ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูแลวในชุมชนหรือหมูบาน 

แมวาจะไมไดเรียกวา แผน แตก็มักมีกระบวนการคลายๆกัน คือจะเริ่มจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล 

อาจจะเปนขอมูลเรื่องในครอบครัวการทํามาหากิน ดินฟาอากาศ การเมือง ปาไม ลําน้ําที่ผานหมูบาน   

เปนตน และสวนใหญเปนการพูดคุยที่ผานการทํากิจกรรมในสถานที่ตางๆ อยางเชน ศาลาวัด งานบวช งาน

บุญ วงเหลา วงกาแฟ วงสมตํา การแขงขันฟุตบอลระหวางหมูบาน ขอมูลพวกนี้หากไดแลกเปลี่ยนและ

สะสมไวจนถึงระดับหนึ่ง พอเห็นเปนรูปเปนรวม คนในชุมชนก็วางแผนจัดการแกไขกันในที่สุด 

ปกติพบวาปญหาที่แกเปนปญหาของสวนรวมทางดานสังคม เชน พนันโจรผูรายชุกชุม ปาไมถูกทําลาย   

เปนตน ดังนั้น แผนชุมชนจึงแตกตางจากแผนที่รัฐสั่งใหจัดทํา
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เปาหมายของการทําแผนชุมชน อยูที่การมีสวนรวมของประชาชนการทําใหสมาชิกที่มีหลากหลาย

ในชุมชน “มีโอกาส” ไดมา “รวมคิด รวมคนหา” วาจะทําอยางไร จะพึ่งตนเองไดมากและพึ่งพาภายนอก

เทาที่จําเปนซึ่งแตละชุมชนยอมแตกตางกันเพราะแตละแหงก็มีของดีของเดนหรือปญหาอุปสรรคแตกตางกัน

ไป เชน บางแหงเคยมีปาไมมาก แตไมมีคนดูแลจนปาใกลจะหมด ทําใหชาวบานหาของปาไมไดเหมือนเดิม 

หรือบางแหงมีปญหาลูกหลานติดยาเสพติดมาก เปนตน ดังนั้นคนในชุมชนตองชวยกันหาสาเหตุและหา

ทางแกไขกันเอง ทั้งนี้การทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง จึงเปนการใหชุมชนเกิดการเรียนรู และแสวงหาแนว

ทางการพึ่งตนเองของชุมชนใหอยูในระยะยาวตอไปอยางมีความสุข “แผน” จึงเปนแคผลของกระบวนการ

เรียนรูที่เกิดขึ้นเทานั้น

กระบวนการการทําแผนชุมชน : เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองของชุมชนไดอยางแทจริง จึงจําเปนตอง

จริงจังกับกระบวนการตอไปนี้

1. การแสวงหาขอมูล

2. การกระตุนสํานึกรวม

3. วางแผนวาจะทําอยางไร และอยางไร

ดังนั้น แผนชุมชน จึงมีความสําคัญยิ่งตอการบูรณาการรวมกับแผนพัฒนาเทศบาล ดวยเหตุผลตาม

นัยยะดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการทบทวนปรับปรุงถอดองคความรูแผนชีวิตชุมชนขึ้นมา

3. วัตถุประสงค

1. เพื่อนําประเด็นปญหาที่เกิดจากความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น บรรจุไวในแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลหัวไทร

2.  เพื่อระดมความคิดเห็นอยางหลากหลาย และสามารถนําแผนชีวิตชุมชนไปขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในโอกาสตอไป

3.  เพื่อใหความสําคัญกับการจัดทําแผนชีวิตชุมชน และเห็นคุณคาของกระบวนแนวความคิดที่เกิด

จากชุมชนอยางแทจริง

4. เพื่อปรับปรุง ทบทวน จากแผนเดิมที่เคยทําไวซึ่งอาจมีความลาสมัย ไมทันกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป

4. เปาหมาย

เปาหมายของผูเขารวมประชุมประชาคมเมืองในการจัดทําแผน มีดังนี้

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหัวไทร จํานวน 20   คน

2. หัวหนาสวนการงาน/เจาหนาที่ ในองคกร จํานวน 20   คน

3. คณะกรรมการชุมชน/อสม. / กลุมสตรี/ ชมรมผูสูงอายุ/ กลุมองคกรตางๆ /

    หนวยงานราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ /หนวยงาน หางรานตางๆ /

    ประชาชนผูสนใจทั่วไป                  ประมาณ  170 คน
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รวมประมาณ             210  คน

4. วิธีดําเนินการ

4.1  ทําบันทึกเพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ

4.2  จัดทําหนังสือเชิญประชุม / เชิญวิทยากรบรรยาย/แจงใหผูเขารวมประชุมรับทราบ

4.3  ดําเนินงานโครงการตามเปาหมาย

4.4  สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน จากประเด็นปญหาขอสรุปจากที่ไดจากกระบวนความคิดของ

ชุมชน/แบงกลุมยอย แยกแยะตามยุทธศาสตรการพัฒนา

4.5 นําขอสรุปจากประเด็น เพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหา

4.6 นําแผนงาน/โครงการที่ผานการจัดลําดับความสําคัญ บูรณาการรวมกับแผนพัฒนาเทศบาลตอไป

5.  ระยะเวลาในการดําเนินการ

ภายในปงบประมาณ  2561 -2564

6. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร

7.  งบประมาณ

สําหรับงบประมาณคาใชจาย เบิกตั้งจายปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล หมวด

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอยประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)

-คาใชจาย : ในการดําเนินการ(ทุกรายการสามารถเฉลี่ยจายกันได) ดังนี้

-คาจางเหมาจัดทําเอกสาร พรอมเขารูปเลม เปนเงิน 6,500 บาท

-คาอาหารมื้อกลางวัน พรอมอาหารวาง เปนเงิน 3,000  บาท

-คาใชจายอื่นๆ เปนเงิน              500 บาท

รวม                   10,000 บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถวน)

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. เทศบาลตําบลหัวไทร สามารถนําแผนงานโครงการที่เกิดจากความตองของชุมชนภายในทองถิ่น

เพ่ือบูรณาการไวในแผนพัฒนาสามป เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป

2.เทศบาลตําบลหัวไทร สามารถบริหารการดําเนินงาน/แกไขปญหา ภายใตแผนงานโครงการตรง

ตามความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง

3. กอใหเกิดการพัฒนา สรางความเจริญกาวหนาใหกับทองถิ่นในโอกาสตอไป

4. สามารถนําแผนชีวิตชุมชนไป ศึกษา คนควา และอางอิง ในการทํารายงานของนักเรียน
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5. เพื่อสนองตอบตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดเนนความสําคัญของการจัดทํา

แผนชีวิตชุมชน

6. เพื่อรวบรวม และจัดเก็บขอมูลไวเปนพื้นฐาน ในการสรุปประเด็น/ปญหา เพื่อนําไปจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลในโอกาสตอไป

9. เปาหมาย

ในการจัดทําแผนชีวิตชุมชน มีเปาหมายดําเนินการในการจัดพิมพเปนรูปเลม ดังนี้

1. จัดพิมพเอกสารฉบับราง

-สําหรับแจกคณะทีมงานผูจัดทําแผนชีวิตชุมชน จํานวน 100 เลม

-สําหรับแจกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล/ คณะกรรม-

  สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน   30 เลม

-สําหรับแจกประธานชุมชน/กรรมการชุมชน จํานวน   30 เลม

รวม 160 เลม

2. จัดพิมพเอกสารฉบับสมบูรณ

-สําหรับแจกคณะทีมงานจัดทําแผนชีวิตชุมชน จํานวน 50 เลม

-สําหรับแจกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน 20 เลม

-สําหรับแจกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จํานวน 20 เลม

-สําหรับแจกหนวยงานราชการตางๆ จํานวน 30 เลม

-สําหรับแจกประธานชุมชน/คณะกรรมการชุมชน จํานวน 50 เลม

-ชมรมผูสูงอายุ/ชมรมแอโรบิก และอื่นๆ จํานวน 50 เลม

รวม จํานวน 220 เลม

10. การติดตามและประเมินผล

1.  โดยสังเกตจากผูเขารวมประชุมในการจัดทําแผนชีวิตชุมชน

2.  ออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม

3.  ประมวลผล โดยการศึกษา วิเคราะห สรุปรวบยอด จากการขับเคลื่อนภายใตกิจกรรมดานตางๆ 

    ของคณะกรรมการจัดทําแผนชีวิตชุมชน

1. ชื่อโครงการ : โครงการเวทีประชาคมทองถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2561-2564)

2. หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อแจงแนวทางการการพัฒนาทองถิ่น 
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รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทาง

วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2561-2564) และใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป

คําวา “ประชาคม” หมายถึง การที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มารวมตัวกันเพื่อระดมความคิดเห็น 

ตั้งประเด็นปญหา กําหนดแนวคิดและทิศทางในการพัฒนาทองถิ่น

การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น โดย “รวมสรางวัฒนธรรมใหม รวมคิด 

รวมวางแผนพัฒนาทองถิ่น” การเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น โดยการวางแผนพัฒนาทองถิ่นแบบมี

สวนรวม ตองการที่จะเสนอหรือสรางวัฒนธรรมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีโจทยวาทําอยางไรที่จะ

ใหการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ  ของทองถิ่นที่ไดระบุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นเปนที่ตองการ

ของทุกฝาย และสามารถเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในบรรยากาศของการสมานฉันทดวยจิตสํานึกรวม และ

อุดมการณรวม ของกลุมคนในชุมชนหลากหลายกลุม ที่จะพัฒนาชุมชนพื้นที่ทองถิ่นโดยรวม ไมใชการ

เอาชนะตอรองเพื่อแกงแยงผลประโยชนหรือการเอาชนะซึ่งกันและกันของกลุมคน หรือคนใดคนหนึ่งใน

ชุมชน

การรวมตัวกันของกลุมองคกรในชุมชนที่มีลักษณะเปนภาคีทั้งภาคราชการ องคกรพัฒนาเอกชน 

นักวิชาการ ปราชญชาวบาน และกลุมตางๆ  ในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง

ทุกๆ คน ทุกๆสวนจะไดเขามาระดมความคิด รวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันติดตามผล และรวมกัน

รับผิดประโยชนจากการพัฒนา

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานสวนทองถิ่น จะตองเปนมีวิสัยทัศนในการพัฒนา 

ถารวบอํานาจในการพัฒนาเพียงฝายเดียว ก็จะไดสามารถสรางอนาคตของทองถิ่นได และในทํานองเดียวกัน

ก็ไมสามารถสรางความรูสึกที่จะใหทุกคน ทุกกลุมองคกรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจะถูกคนใน

ชุมชนมองวาเปนแหลงผูกขาด หรือเปนแหลงแสวงหาผลประโยชนของคนในชุมชนเพียงไมกี่กลุม 

เพราะฉะนั้นแลว วิธีคิดใหม วิธีทําใหมของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานสวน

ทองถิ่น ควรจะตองสรางกระบวนการมีสวนรวม ความรูสึกรวม เปดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น เพ่ือสราง

อนาคตรวมกัน หรือจะเรียกวา “วิสัยทัศนทองถิ่น” ก็ได รวมทั้งรวมกันคิดยุทธศาสตร คิดแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมในการพัฒนารวมกันของคนทุกกลุมทุกองคกรในทองถิ่น โดยเฉพาะการใหกลุมองคกร

ในชุมชนไดเขามามีสวนรวม ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งระเบียบ กฎหมาย ไดเปดชองทางใหอยูแลว

ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดทํา

แผนฯ จึงไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นมา

3. วัตถุประสงค
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1. เพื่อนําประเด็นปญหาที่เกิดจากความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น บรรจุไวในแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลหัวไทร

2.  เพ่ือระดมความคิดเห็นอยางหลากหลายและเปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนฯ

3.  เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหัวไทร  ผูบริหารทองถิ่น ไดมีโอกาสชี้แจงทําความ

เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ และกระบวนการจัดทําแผนฯ

4. เพื่อระดมความคิดเห็นจากเวทีประชาคมทองถิ่น นําแผนงาน/โครงการบรรจุเขาแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลหัวไทร ตอไป

5. และเพื่อจัดทําเวทีประชาคมดานอื่นๆ ในการรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนํา

ขอมูลท่ีไดจากการประชุมประชาคมทองถ่ินไปสรุปเปนประเด็นปญหา แลวนําไปบรรจุไวในแผนฯตอไป

4. เปาหมาย/ผลผลิต

เปาหมายของผูเขารวมประชุมประชาคมเมืองในการจัดทําแผน มีดังนี้

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหัวไทร จํานวน 17   คน

2. หัวหนาสวนการงานในองคกร จํานวน  10   คน

3. คณะกรรมการชุมชน/อสม. / กลุมสตรี/ ชมรมผูสูงอายุ/ กลุมองคกรตางๆ /

    หนวยงานราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ /หนวยงาน หางรานตางๆ /

    ประชาชนผูสนใจทั่วไปประมาณ  300-500 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีดําเนินการ

4.1  ทําบันทึกเพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ

4.2  จัดทําหนังสือเชิญประชุมประชาคมเมือง แจงใหผูเขารวมประชุมรับทราบ

4.3  ดําเนินงานโครงการตามเปาหมาย

4.4  สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน จากประเด็นปญหาขอสรุปจากที่ประชุมประชาคมเมือง

4.5 นําขอสรุปจากประเด็นพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อบรรจุเขาแผนฯ

4.6 นําแผนงานโครงการที่ผานการจัดลําดับความสําคัญ จัดทํางบประมาณรายจายประจําปเพื่อ

ดําเนินการตามแผนงานโครงการใหเปนรูปธรรม เพื่อสนองตอบตามความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น

ตอไป   

7.  ระยะเวลาในการดําเนินการ
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4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)

8.  งบประมาณ

สําหรับงบประมาณคาใชจาย เบิกตั้งจายปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล หมวด

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชสอยประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  

-คาใชจาย : ในการดําเนินการ (ทุกรายการสามารถเฉลี่ยจายกันได) ดังนี้

-คาอาหารมื้อกลางวัน พรอมอาหารวาง จํานวน          10,000  บาท

-คาใชจายอื่นๆ จํานวน             5,000  บาท

รวม จํานวน         15,000  บาท

      (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบ

งานนโยบายและแผน  ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท

10.1 เทศบาลตําบลหัวไทร สามารถนําแผนงานโครงการที่เกิดจากความตองของชุมชนภายใน

ทองถิ่นบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป

10.2 เทศบาลตําบลหัวไทร สามารถบริหารการดําเนินงาน/แกไขปญหา ภายใตแผนงานโครงการ

ตรงตามความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง

10.3 กอใหเกิดการพัฒนา สรางความเจริญกาวหนาใหกับทองถิ่นในโอกาสตอไป

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามที่เทศบาลตําบลหัวไทร ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ

จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 

ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลหัวไร
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3. วัตถุประสงค

เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลหัวไทร   

อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลหัวไทร ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค

ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับ

มาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบล น่ันคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง

4. เปาหมาย

ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 7 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีการดําเนินการ

6.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลหัวไทร

อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลหัวไทรไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค

ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลหัวไทร ในหลายๆ สวน เชน ให

ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบ

ราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง 

ฯลฯ

6.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือ

เรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏบัิติไดอยางถูกตอง

7. ระยะเวลาการดําเนินการ

ดําเนินการทุกปงบประมาณ

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดและสวนการคลัง เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

หัวไทร

10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลหัวไทร

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 

และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ

2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ

3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลxxxใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และ

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง

สอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา      วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

3. วัตถุประสงค

3..1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดง

ความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร

4. เปาหมาย

ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการโครงการ

6.1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลหัวไทร ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี
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6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหัว

ไทร หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลหัวไทรมีความโปรงใส

ตรวจสอบได

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

กําหนด

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

๑. ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน

๒. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดประกาศใชระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม  2544  เปนตนมา  อันมี

ผลทําใหหนวยรับตรวจตองจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ

ดังกลาว ขอ 5  เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจวาการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานจะบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกัน  หรือลดความ

ผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยงาน  และภายหลังการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ ก็จะตองรายงานประจําปเกี่ยวกับการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน  ผูกํากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยรายงานปละ 1 ครั้ง 

ภายในเกาสิบวันนับจากวัน  สิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทินแลวแตกรณี  ซึ่งเปนการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ  6
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เทศบาลตําบลหัวไทร  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ

ควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน  จึงไดกําหนด

กิจกรรมการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหัวไทร ข้ึน

๓. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว และเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

๒. เพ่ือใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา

      ๓. เพ่ือใหการปฏิบัติและรายงานทางการเงินถูกตอง ครบถวนเชื่อถือไดและทันเวลาสามารถ

นําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร

๔.เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือ

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน

๕. เพ่ือเปนเคร่ืองมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานได

๔. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร  ตําบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราช

๕.  วิธีดําเนินการ

๕.๑   แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖

๕.๒   ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการ

ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหัว

ไทร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๓   มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุป

ขอมูลเพื่อรายงานใหผูกํากับดูแล สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

๕.๔   รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆใหนายกเทศมนตรีและ

ผูบริหารทราบ

๖. ระยะเวลาดําเนินการ

4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4

๗.  งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ

๘. ผูรับผิดชอบ

หนวยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตําบลหัวไทร
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๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

9.1  การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ

9.2  การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา

9.3  มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได  สามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจ

9.4  การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีวางไว

9.5  เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดอยางดียิ่ง

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง

หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู

กํากับดูแล

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. หลักการและเหตุผล

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน

ไมวาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือ

ลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดการของ

หนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐไดมีการควบคุม

ภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆไปซึ่งอาจอยู ในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชี

หนังสือสั่งการและหนังสือตอบขอหารือตางๆโดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและ

การปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไวซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดาน

อ่ืนๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงานจึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดาน  

และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆวามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงานอาจเปน

ชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงาน  และการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผลทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่ง

อาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง

กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ

เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น

และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
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เทศบาลตําบลหัวไทร  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ

ควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน  จึงไดกําหนด

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหัวไทร  ข้ึน

๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร

เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผล

เสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆท่ีอาจมีข้ึนใน

๓.๒ เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสรางความมั่นใจแก

ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ

๓.๓ เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาขอตกลงระเบียบขอบังคับ

ตางๆของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน

๔.  เปาหมาย

เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยู

ในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค

๕.  วิธีดําเนินการ

๕.๑  แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖

๕.๒  ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการ

ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลไสหมาก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๓  มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล

เพื่อรายงานใหผูกํากับดูแล สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆใหนายกองคการบริหารสวน

ตําบลและผูบริหารทราบ

๖.  ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
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๗.  หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด / กองคลัง / กองชาง เทศบาลตําบลหัวไทร

๘.  งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ

๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประหยัดและคุมคา

๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจ

๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบขอบังคับที่

วางไว

๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา

๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข

๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน

๑๐.๔ มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน

๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก)

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ชองทางที่สามารถดําเนินการได

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ

บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง

มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ี

ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถปุระสงค

เทศบาลตําบลหัวไทรไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการ

บรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลหัวไทรเปนไปอยางโปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม

3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง

การโอน ยาย

4. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีการดําเนินการ

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลหัวไทร ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด

- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน 

รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลหัวไทร
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- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลหัวไทร

- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการ

แตงตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง

- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน

- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้ง เทศบาลตําบลหัวไทรจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ี

เทศบาลตําบลหัวไทร รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง

- แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลหัวไทร ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ตําแหนง

- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน

ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ

เทศบาลตําบลหัวไทร

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเล่ือนระดับ/เลื่อนตําแหนง

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเล่ือนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส

- มีการออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน

- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน

- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลหัวไทร จะออกคําสั่งแตงตั้งได

ตองไมกอนวันท่ีเทศบาลตําบลหัวไทร รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด)

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

- แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่

เทศบาลตําบลหวัไทรไดดําเนนิการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

อยางเครงครัด
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- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให

บุคลากรทราบ

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา

การเล่ือนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ

รักษาวนัิย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยง

ผลการประเมินที่ไมเปนธรรม

- นายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ

เล่ือนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด

10.1 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ

11. ผลลัพธ

11.1 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การ

โอน ยาย ของเทศบาลตําบลหัวไทร และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ

สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 

ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมี

กระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ

ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได

3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได

3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ

3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองได

4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีดําเนินการ

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวไทร ภายในเกาสิบวันนับแต

วันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ

นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสาม

เดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 2561 -2564 และดําเนินการอยางตอเน่ือง

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลังเทศบาลตําบลหัวไทร

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด

10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เทศบาลตําบลหัวไทร เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ

องคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล

ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบ

เปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมี

สวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนเปนสําคัญ

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ของ

เทศบาลตําบลหัวไทร
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3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลหัวไทร ใหเกิดการ

พัฒนาไดอยางคุมคา

4. เปาหมาย

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลหัวไทร

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง

6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี

ผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตําบลหัวไทรใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม

ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิด

ความเสียหาย

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือให

เจาหนาที่และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจ

การจางอยางละเอียดและถูกตอง

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลหัวไทร มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ

และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
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4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ

หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะ

รับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปน

สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลหัวไทร ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะ

ดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดังนั้น เทศบาลตําบลหัวไทร จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู

งานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น 

ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจใน

การทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี

3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย

3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวไทร จํานวน 12 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ

ท้ังในเทศบาลตําบลหัวไทร และหนวยงานที่จัดฝกอบรม

6. วิธีการดําเนินการ

6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลตําบลหัวไทร และ

หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา

แลวแตกรณี
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6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง

สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กอง

งานที่รับผิดชอบ

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ

ประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน

เสนอนายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร ทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

50,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด

จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลxxx จํานวน xx ราย ไดรับการฝกอบรม

และศึกษาดูงาน

11. ผลลัพธ

11.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี

11.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ

11.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวไทร

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย

องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้

มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดย

ใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และ

แกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวาง

ฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล

เทศบาลตําบลหัวไทร เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความ

สมดุลในการบริหารงาน

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการ

ทํางาน

3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

4. เปาหมาย

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวไทร จํานวน 12 คน

5. พื้นที่ดําเนินงาน

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินงาน

6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน 

- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

- แตงต้ังเปนคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก 

- แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 
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6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหัวไทร ไดรับการแตงต้ัง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุม

สภาเทศบาลตําบลหวัไทร เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและ

ตองการของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

การพัฒนาเทศบาลตําบลหัวไทรเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด

ทัศนคติท่ีดี

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน

การทุจริต

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน

ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือ

วามีการกระทําคอรรัปช่ันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ

สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล

ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทํา

ใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
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3. วัตถุประสงค

สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลหัวไทร

5. พื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลตําบลหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น

6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหัวไทร

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ

คอรรัปชั่นได

10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่น

ในระดับเทศบาล

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายใน

การขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัด

ไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันและมี     สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต

3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต

4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. พื้นที่ดําเนินการ

พ้ืนท่ีอําเภอหัวไทร

6. วิธีดําเนินการ

6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ

6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณสี่แยกโรงเรียนบานหนาศาล

6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท

6.4 บันทึกเร่ืองรองเรียน รองทุกข

6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ

6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเร่ืองท่ีไดรับการรองเรียน

7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ

10,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
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สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหัวไทร  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

10.2 นําเร่ืองท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

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