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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรของเทศบาลตาบลบึงวิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูวามเข้
้ค าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส
การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอ ร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการ ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555– 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
๒

โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึมง่ ุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบึงวิชัย รวมถึงประชาชนในตาบล
๓

3) เพื่
อให้ การบริหารราชการของ เทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบึงวิชัย รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมี จิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิ ดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลตาบลบึงวิชัย มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบึงวิชัย รวมถึง
ประชาชนในตาบล มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) เทศบาลตาบลบึงวิชัย สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) เทศบาลตาบลบึงวิชัย มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

มิติที่ 1

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน
รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

2) โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ในการ
บริหารงานของเทศบาล

200,000

200,000

200,000

200,000

3) จัดทาประกาศ
ประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรทั้งฝ่ายประจา
และฝ่ายการเมือง

0

0

0

0

1) กิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่ตาบลบึงวิชัย

0

0

0

0

2) โครงการอาสาสมัคร
รักษาสิ่งแวดล้อมประจา
หมู่บ้าน

90,000

90,000

90,000

90,000

3) โครงการอบรมป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชให้กับ
เกษตรกร

20,000

20,000

20,000

20,000

1) โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจให้แก่เยาวชน
ป้องกันภัยยาเสพติด

40,000

40,000

40,000

40,000

จานวน 5 โครงการ
2 กิจกรรม

350,000

350,000

350,000

350,000

๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

1) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
2) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
3) โครงการจ้างสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2.3 มาตรการการ 1) กิจกรรมการลด
ใช้ดุลยพินิจและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใช้อานาจหน้าที่
2) โครงการลดขั้นตอน
ให้เป็นไปตาม
และระยะเวลาการปฏิบัติ
หลักการบริหาร
ราชการ
กิจการบ้านเมือง 3) มาตรการการมอบ
ทีด่ ี
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
4) มาตรการมอบอานาจ
ของนายก ทต.
5) มาตรการการออก
คาสั่งมอบหมายของ
นายก ทต. ปลัด ทต.
และหัวหน้าส่วนราชการ

๖

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

มิติ

มิติ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์

1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

0

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

1) มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
2) กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย”
3) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบล
บึงวิชัย
4) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
5) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
6) มาตรการ “ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัยว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

จานวน 8 มาตรการ
6 กิจกรรม
3 โครงการ

0

0

0

0

รวม

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

๗

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ให้
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น"
2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย”
3) โครงการให้ความรู้ แก่
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป เรื่อง
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

0

0

0

0

0

0

4) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
0
ด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”
5) โครงการจัดทา
30,000
วารสาร/จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานขององค์กร
1) โครงการจัดเวที
30,000
ประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
ในการจัดทาแผนพัฒนา
ตาบล
2) โครงการเทศบาลพบ
30,000
ประชาชน
3) กิจกรรมการดาเนินงาน
0
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
4) กิจกรรม รายงานผล
0
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ

๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

5) กิจกรรมประชุม
ประจาเดือนกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สท.และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
3.3 การส่งเสริมให้ 1) มาตรการแต่งตั้ง
ประชาชน
คณะกรรมการการจัดทา
มีส่วนร่วมบริหาร แผนพัฒนาเทศบาลตาบล
กิจการขององค์กร บึงวิชัย
ปกครองส่วน
2) กิจกรรมประชุม
ท้องถิ่น
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบล ประจาปี
3) กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน
4) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
5) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย

รวม มิติที่ 3
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

3 มาตรการ
8 กิจกรรม
4 โครงการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
30,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120,000

120,000

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1) โครงการจัดทา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี
(2) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุม
ภายในเทศบาลตาบล
บึงวิชัย
3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลตาบล
บึงวิชัย
4) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน ทต.บึงวิชัย

๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.2 การสนับสนุน
ให้ ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย
3) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

470,000

470,000

470,000

470,000

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

1) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย
4.4 เสริมพลังการ 1) มาตรการเฝ้าระวังการ
มีส่วนร่วมของ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ชุมชน
ประชาชน
(Community)
2) มาตรการส่งเสริมและ
และบูรณาการทุก พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ภาคส่วนเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
ต่อต้านการ ทุจริต

รวมมิติที่ 4
รวมทั้ง 4 มิติ

4 มาตรการ
5 กิจกรรม
2 โครงการ
15 มาตรการ
21 กิจกรรม
14 โครงการ

๑๐

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (
Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึก
ในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น
ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนา
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปร่งใส ( Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ( Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (
Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงจัดทา
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
๑๑

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– 2564)

8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
๑๒

4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ การให้
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้ความรู้
และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร เทศบาลตาบลบึงวิชัย
ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทา โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานของ
เทศบาลและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลบึงวิชัยได้มีความรู้เพิ่มเติม และเป็นก ารเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดู
งานหน่วยงาน ที่ประสบความสาเร็จทางด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีคุณภาพเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างประสบการณ์ ต่างๆ และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทาให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย สามารถ นาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจของ ผู้บริหารท้องถิ่น เห็นหลักการบริหารงานตามแบบกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดการกับ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สมดุลสู่องค์กรเทศบาลตาบลบึงวิชัย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลตาบลบึงวิชัยได้ศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาองค์กรและชุมชน
3.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
3.3 เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัยให้มีความเจริญก้าวหน้า
พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 – 2564)

6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ที่จะเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงาน
6.3 ดาเนินการตามโครงการ
๑๓

6.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. งบประมาณ
ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ

200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

8. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรของเทศบาลตาบลบึงวิชัยสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 เกิดความรักความสามัคคีระหว่าง พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบึงวิชัย
10.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาเทศบาล
ตาบลบึงวิชัยให้เกิดความก้าวหน้าเท่าเทียมกับหน่วยงานอื่น
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : จัดทาประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกาหนดแนวนโยบายไว้
หลายแหล่งได้แก่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐาน
ทาง
จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้นในหมวดที่ 5 มาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนา
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการใน
ตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการสาหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้
เกิดขวัญและกาลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุธรรมจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาค
ราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่ อวัน ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเ กี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสต ร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่ อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กาหนดนโยบายส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่
ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
ข้อ 12 คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ข้อ 267 ความ
ว่า การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๕

เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้จัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตาบลบึงวิชัย ทั้งนี้
เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นศรัทธา เชื่อถือ
ไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้เห็นความสาคัญและความจาเป็นในการนานโยบายเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกาหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล เป็นรูปธรรมซึ่ง
แนวทางหนึ่งที่สาคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสาคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสาคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความ
โปร่งใส
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of
Interest) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับข้าราชการและ
พนักงานจ้าง
2.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม นาความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การทางานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม
4. เป้าหมาย
ประกอบด้วย
1. คณะผู้บริหาร
2. สมาชิกสภา
3. พนักงานเทศบาล
4. พนักงานจ้าง
5. วิธีการดาเนินการ
จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย
6. ระยะเวลาการฝึกอบรม
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลบึงวิชัย
8. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสาคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสาคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความ
โปร่งใส
8.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
8.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน
8.4 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนาความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การทางานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม
10 การประเมินผล
เทศบาลตาบลบึงวิชัยจะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบ

๑๗

1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตาบลบึงวิชัย
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย ปัจจุบันโลก กาลั งเผชิญ กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate
Change) ที่ทาให้อุณหภูมิโลกสู งขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิเกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า อากาศหนาว ในฤดูร้อน ฝนตกไม่ตรง
ฤดูกาล ฝนตกปริมาณที่สูงมากจนเกิดภาวะน้าท่วม เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของ
มนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน
ประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งประเทศ
แต่จากการที่รัฐบาลให้บริษัทเอกชน เข้ามาตัดไม้เพื่อการส่งออกและใช้บริโภคภายในประเทศและขาดการ
ควบคุมดูแล ที่ดีจากรัฐบาล ทาให้มีการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันนี้
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศเหลืออยู่น้อยมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ทาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “การที่จะมีต้นน้าลาธารไปชั่วกาลนานนั้น สาคัญอยู่ ที่การรักษาน้า และปลูกป่าบริเวณต้น
น้า”
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
เห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาจึงจัด
โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1
เพื่อสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2
เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึก ให้กับนักเรียน ครูผู้ปกครอง และชุมชนในพื้นที่ ให้เห็นความสาคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
3.3
เพื่อปรับภูมิทัศของเทศบาลตาบลบึงวิชัย เพิ่มพื้นที่สีเขียวของต้นไม้
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชนพื้นที่ตาบลบึงวิชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ติดต่อประสานงานเพื่อขอพันธ์ไม้
6.3 ดาเนินการตามโครงการ

๑๘

7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– 2564)

8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2
ทาให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของต้นไม้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลด
ภาวะโลกร้อน
10.3
ทาให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนมีจิตสานึก ใน
การดแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑๙

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมประจาหมู่บ้าน
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน
“ดินและน้า ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รัก
ดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล” คาขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะท้อนเป็นอย่างดีถึงความเป็น “นักอนุรักษ์”
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ผืนป่าให้คนไทย
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ตระหนังถึงความสาคัญ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ได้จัดทา “โครงการอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมประจาหมู่บ้าน ” เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เยาชนและประชาชน ได้รับรู้ ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในพื้นที่
3. เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
4. เพื่อ เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. เป้าหมาย
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 9 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
ดาเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลบึงวิชัย

– 2564)
90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
๒๐

9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทาปัญหา
สภาวะโลกร้อนในพื้นที่
3.เยาวชนและประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
4.เยาวชนและประชาชนมีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมประจาหมู่บ้าน

๒๑

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมป้องกันกาจัดศัตรูพืชให้กับเกษตรกร
2. หลักการและเหตุผล
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก ซึ่ง
มีทั้งพืชไร่ และพืชสวน และการทานาข้าว ซึ่งการเกษตรทุกชนิดจะมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช ซึ่งการเกิดโรคนับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความเสียหารแก่พืชผล และผลผลิต ทาให้ปริมาณ
ผลผลิตลดลงและไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานตลาด ทาให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดโรคพืช
ทาให้เป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต และยังมีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่สิ่งแวดล้อม ตัวเกษตรกร และ
ผู้บริโภค
ในปัจจุบันการเกษตรอินทรีย์ได้เป็นกระแสหลักของสังคมไทย และนโยบายของรัฐบาลเน้นเกษตร
อินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ เกษตรกรในฐานะผู้ผลิต ยังขาดความรู้ในเรื่องการใช้ธรรมชาติกาจัดธรรมชาติ ดังนั้น
เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้จัดทาโครงการอบรมป้องกันกาจัดศัตรูพืชให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรรู้จัก
วิธีการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนดุลภาพ และผลผลิตพืช รวมทั้งเป็นการลด
ต้นทุนการผลิต และลด ละ เลิกการใช้สารเคมี อีกทั้งยังสามารถผลิตและจาหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
3. วัตถุประสงค์
1 เพื่อยกระดับความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืขในพืชผลทาง
การเกษตรได้
2 เพื่อให้เกษตรกรรู้จักวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าได้ในพืชผลทางการเกษตรได้
3 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ลด ละ เลิกการใช้ lสารเคมี ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรในพื้นที่ตาบลบึงวิชัยทั้ง 9 หมู่บ้าน
4. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและการทดลองปฏิบัติจริง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
7. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลบึงวิชัย 20,000.00บาท
๒๒

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรได้รับความรู้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืขในพืชผลทางการเกษตร
2.เกษตรกรสามารถรู้จักวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าได้ในพืชผลทางการเกษตรทีถูกต้องและ
เหมาะสมได้
3.เกษตรกรสามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพได้และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

๒๓

1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้แก่เยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญยิ่งของประเทศ จาเป็นต้องฟูมฟัก ดูแล และอบรมให้เป็นกาลัง
หลักที่มีคุณภาพต่อไป เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้เล็งเห็นความสาคัญของเยาวชนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่
สาคัญยิ่งต่ออนาคตของชาติ จะได้รู้ได้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด สนองนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาล
ในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกาหนดให้เยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหลานของข้าราชการในสังกัด
และเยาวชน ในพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถหลีกเลี่ยง ปฏิเสธและต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งปลุกจิตสานึกที่จะ
ส่งเสริมกิจการป้องกันยาเสพติดให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเยาวชนจะได้มีจิตสานึก การอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข มีความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรม พัฒนาจิตใจให้แก่
เยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติดยาเสพติด ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๑.
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านการป้องกันยาเสพติด
๒.
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชน
๓.
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดสู่เยาวชน
4.
เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
3. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตาบลบึงวิชัย ทั้ง 9 หมู่บ้าน
4. วิธีการดาเนินการ
- จัดทาโครงการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- แต่งตั้งคณะทางาน
- ประชาสัมพันธ์รับสมัคร เยาวชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ
- ดาเนินการฝึกอบรม
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการให้หน่วยเหนือทราบ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
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7. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลบึงวิชัย 40,000.-บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.
เยาวชนได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านการป้องกันยาเสพติด
๒.
เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด
๓.
ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหลานของกาลังพลและเยาวชนในพื้นที่
ใกล้เคียง
4. เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลบึงวิชัย”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่
1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
ส่วนการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า
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แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการ จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารเทศบาลตาบลบึงวิชัย ด้วยการ
จัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลบึงวิชัย
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย
1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัยมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลตาบล
บึงวิชัย
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้เทศบาล มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ
ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
(1) นายก มอบหมายให้รองนายก
(2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
(3) ปลัด มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
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5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลบึงวิชัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลตาบลบึงวิชัย
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้าง ของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตาบลบึงวิชัยที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นที่ตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ
– จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ
– จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ
– จัดจ้าง
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- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการ สารธารณะ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบึงวิชัย จานวน 1
ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตตาบลบึงวิชัย
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบึงวิชัยตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้นายกเทศบาลตาบลบึงวิชัยทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
จ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอน ตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลบึงวิชัยให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตาบลบึงวิชัย
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
๓๕

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเมอบอานาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” และเพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตาบลบึงวิชัย ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดาเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลบึงวิชัย และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย

๓๗

6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องใน
การจัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 - 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้

๓๘

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ
ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร
ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 - 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓๙

โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่
บัญญัติอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็
อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้น เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายก ให้รองนายก ปลัด
ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

๔๐

โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัด ทต.และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลตาบลมี
หน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ นั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับสานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
๔๑

6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าสานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

๔๒

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนาในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา เทศบาลตาบลบึงวิชัย จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลบึงวิชัย
5. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก ทต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๔๓

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน

๔๔

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลบึงวิชัย คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้
น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
4. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจาตาบลบึงวิชัย
5.2 ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร
5.4 ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
๔๕

5.5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดาริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดาริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตาบล

๔๖

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่กาหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อ
เป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
๔๗

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๔๘

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตาบลบึงวิชัย กับปลัดเทศบาลตาบลบึงวิชัย และ
หัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาลตาบล และปลัดเทศบาลตาบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทางานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
๔๙

4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด
เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กาหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย เนื่องจากเห็นความสาคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว เทศบาลยังให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไป
ยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดาเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย เพื่อความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย

๕๑

6. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง/ เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตาบลบึงวิชัย มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
10.2 เทศบาลตาบลบึงวิชัย มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๕๒

โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้มาตรการ
“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ
ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๕๓

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

๕๔

โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลบึงวิชัย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบึงวิชัยขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 - 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
๕๕

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย

๕๖

โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึง
ได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทาง
หนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
๕๗

6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่

๕๘

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบึงวิชัยให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลบึงวิชัยจึงได้จัดให้มี
สถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อที่ประชาชน
จะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
บึงวิชัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เว็บไซต์เทศบาลตาบลบึงวิชัย จานวน 1 เว็บไซต์
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผล
เสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 - 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
๕๙

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบเทศบาลตาบลบึงวิชัย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตาบลบึงวิชัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรอง
สาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบึงวิชัยขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบเทศบาลตาบลบึงวิชัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25
61 จานวน 1 ชุด
3. ประกาศเทศบาลตาบลบึงวิชัย
เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบึงวิชัย จานวน 1 ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25
61 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖๐

6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
– พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตาบลบึงวิชัย ณ สานักงานเทศบาลตาบลบึงวิชัย
2.มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3.มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

๖๑

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการ “อบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ได้กาหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น หน้าที่ดาเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามที่กฎหมาย
กาหนดในการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลที่หน่วยงานมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบ ราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทั้งการ
นาเรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการต่างๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ อันจะเป็นการ
ส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตาบลบึงวิชัย มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกต้อง และประชาชนใน
ตาบลบึงวิชัย ได้รู้ถึงสิทธิของตน เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้จัดทา“ โครงการให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล
และประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลบึงวิชัย และประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.2 เพื่อให้ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลบึงวิชัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในตาบลบึงวิชัย ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
3. กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลบึงวิชัย และประชาชนทั่วไปในตาบลบึงวิชัย
๖๒

4. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ห้องประชุมเทศบาลตาบลบึงวิชัย
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนทั่วไปในตาบลบึงวิชัย มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9.2 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลบึงวิชัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง
9.3 ประชาชนในตาบลบึงวิชัย ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540

๖๓

โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ เทศบาล
ตาบลบึงวิชัย และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายใน
ตาบลบึงวิชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตาบลบึงวิชัย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๖๔

โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาวารสาร/จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์กร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลตาบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการ
ให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาลตาบล จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่ง
สาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท
หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัยให้ประชาชนได้รับทราบ
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
บึงวิชัยอย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาลและประชาชน
4. เป้าหมาย
จัดทาวารสาร/จดหมายข่าว รายงานประจาปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดาเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– พ.ศ.2564

8. งบประมาณดาเนินการ
30,000.- บาท
๖๕

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลบึงวิชัยเป็นตัวชี้วัด โดยกาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

๖๖

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้
กาหนดให้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่าน
เวทีการประชาคมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง อีกทั้ง
การนาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในหมู่บ้านมาจัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง ซึ่งจะสามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ตรงเป้าหมายและตรงกับความต้องการของประชาชนเอง
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการ
พื้นที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงได้เล็งเห็น
ความสาคัญในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนา เทศบาลตาบลบึงวิชัย และเพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างเป็นรูปแบบ โดย
ผ่านกระบวนการคัดกรองปัญหา การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการนาแผนงาน/โครงการเข้าสู่แผนการพัฒนา
เทศบาล ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลและเห็นความสาคัญของ
การพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
4. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง เทศบาลตาบลบึงวิชัย กับประชาชนในท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
๑. คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลบึงวิชัย
2. ผู้นาชุมชน (กานัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภา ทต.)
3. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. ผู้แทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพื้นที่
5. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
2. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ประชุมประชาคมตาบล เพื่อนาปัญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดลาดับ
ความสาคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
4. ประเมินผลโครงการ
๖๗

7. งบประมาณ
งบประมาณของเทศบาลตาบลบึงวิชัย

30,000.- บาท

8. สถานที่ดาเนินการ
ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน และห้องประชุมเทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝ่าย ลาดับความสาคัญ และนาข้อสรุปประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย
2. เทศบาลตาบลบึงวิชัย สามารถนาแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลบึงวิชัย นาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็น
กรอบในการบริหารงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
11. การติดตามและประเมินผล
1. จานวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วนประชาคมตาบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผล

๖๘

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตาบลบึงวิชัยพบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก
จึงได้จัดทาโครงการเทศบาลตาบลบึงวิชัยพบประชาชนขึ้น เพื่อสารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลตาบลบึงวิชัย ดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ
ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน
หรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ เทศบาลตาบลบึงวิชัย
ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลตาบลบึงวิชัยกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
กาหนดให้ออกเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขตตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบึงวิชัยทั้งหมด
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๖๙

7. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดออกให้เทศบาลตาบลบึงวิชัยพบประชาชนร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณของเทศบาลตาบลบึงวิชัย 30

,000.-บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลบึงวิชัย ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย อย่าง
ทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลบึงวิชัย มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบึงวิชัยร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย และความ
ต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

๗๐

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อ
ไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ เทศบาลตาบลบึงวิชัย
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลตาบลบึงวิชัยกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์
– วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานเทศบาลตาบลบึงวิชัย
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4312 1244
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์

๗๑

7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

๗๒

โครงการที่ 4
1. กิจกรรม : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561

– 2564

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๗๓

โครงการที่ 5
1. กิจกรรม : กิจกรรม ประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ทต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอานาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 เพราะถือว่าการ
พัฒนาชุมชน พัฒนาตาบล พัฒนาท้องถิ่น และการให้ความรู้โดยการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาให้กับบุคลากรของ
ผู้นาท้องถิ่นท้องที่ ผู้นาชุมชนเป็นเรื่องที่หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้ความรู้
เป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้นต้องอาศัยผู้นาเป็นหลัก เพราะว่าความเป็นผู้นาเป็นคุณสมบัติที่ทุก
คนสามารถเป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อดึงเอาศักยภาพภาวะ
ผู้นาที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ เทศบาลตาบล บึงวิชัย ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้นาชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เพื่อส่วนรวม สร้างความ
รัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยน ข้อราชการระหว่างหน่วยงานต่างๆ
3.2
เพื่อให้ชุมชนมีผู้นาที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
3.3 เพื่อให้ผู้นาชุมชนได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
4. เป้าหมายการดาเนินการ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลบึงวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบึงวิชัย และหัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆ ภายในพื้นที่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการจัดประชุมประจาเดือนและรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561

– 2564

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๗๔

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ได้รับทราบ แลกเปลี่ยน ข้อราชการระหว่างหน่วยงานต่างๆ
10.2
ชุมชนมีผู้นาที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
10.3 มีแนวทางสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนภายในพื้นที่ได้

๗๕

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 - ข้อ 12 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตาบลบึงวิชัย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตาบล มี
องค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตาบลบึงวิชัย และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กาหนดด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลบึงวิชัย มีคณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๗๖

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ เทศบาลตาบลบึงวิชัยจึงได้จัดทาโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์ประจา
ตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตาบลบึงวิชัย
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561

– 2564)

7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น

๗๗

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง ” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 25
61 - 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
๗๘

โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้ดาเนินการตามเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจาปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม)
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลบึงวิชัย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลบึงวิชัย
อย่างแข็งขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลบึงวิชัย อย่าง
แข็งขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลบึงวิชัย ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดและกองคลัง เทศบาลตาบลบึงวิชัย
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

๗๙

โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้เทศบาลตาบล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนาผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ต่อไป
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้จัดกิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัยขึ้น
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลบึงวิชัยขึ้น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลบึงวิชัยขึ้น และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ เทศบาลตาบล
บึงวิชัยขึ้น
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบึงวิชัยขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตาบลบึงวิชัยขึ้น

5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัยขึ้น
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
4. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6
. การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
๘๐

7. จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่าบอน
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตาบลบึงวิชัย ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

๘๑

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๘๒

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– พ.ศ.2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด

๘๓

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้มีการ
จัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
61 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลบึงวิชัย
๘๔

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๘๕

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

๘๖

5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
6. สถานที/่ ระยะเวลาดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 – 2564)

7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

๘๗

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอนได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
๘๘

- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตาบลบึงวิชัย จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลตาบลบึงวิชัย รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ (ก.ท.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลบึงวิชัย จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลตาบลบึงวิชัย รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ (ก.ท.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
๘๙

- นายกเทศมนตรีตาบลบึงวิชัย ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– พ.ศ. 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

๙๐

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– 2564)

7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลบึงวิชัย

๙๑

9. ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตาบลบึงวิชัย

๙๒

ทาให้

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
กาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วน
เทศบาลตาบลบึงวิชัย สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตาบลบึงวิชัยให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลตาบลบึงวิชัยให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง

๙๓

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลบึงวิชัย มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและ
ไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

๙๔

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งที่เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบึงวิชัย จานวน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในเทศบาลตาบลบึงวิชัย

12 คน

และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม

6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีตาบลบึงวิชัย
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีตาบลบึงวิชัย ทราบ
๙๕

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบึงวิชัย

จานวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรม

๙๖

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบึงวิชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตาบล
เทศบาลตาบลบึงวิชัย เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบึงวิชัย
จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินงาน
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบึงวิชัย ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาเทศบาลตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
61 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี
๙๗

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทา
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตาบลบึงวิชัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ตาบล
๙๘

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้เทศบาล
ตาบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตาบลบึงวิชัย ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตาบลบึงวิชัยในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบึงวิชัย พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตาบลบึงวิชัย
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตาบลบึงวิชัยเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่ตาบลบึงวิชัย
6. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตตาบลบึงวิชัย
๙๙

2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (
MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลบึงวิชัยกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

61 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบึงวิชัย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตาบลบึงวิชัย

๑๐๐

