1

ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตาบลสมหวัง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตาบลสมหวัง มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกั นการทุจริตที่
มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัตทิ าให้มีแนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4 ) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือ ลัก ษณะปัญหาของการทุ จริตที่ เกิ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7 ) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี หรือ อิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยนาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาส
หนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นทีก่ ารสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้
จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุ จ ริตในปัจ จุบัน มี รูป แบบที่ ซับ ซ้ อนขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะให้สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาป
น้อยลง และความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากการยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานที่สูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถี
ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละลายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
8) ใช้ระบบอุปถัมภ์ ในการทางานบริหารงานบุคคลมีการนาระบบอุปถัมภ์เข้ามาใช้ในองค์กร เช่น รับ
บุคลากรเข้ามาทางานในองค์กร รวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การโอนย้าย การแต่งตั้ง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่ อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้อ งถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลัก ษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่ นมี ผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจั ดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corrubtion Perception Index – CPI ) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – it) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 ได้ลาดับ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอรัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชามติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต( United
Convention Against Coruption – UNCAC ) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนู ญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจ ริตในประเทศไทยไม่ได้มี แนวโน้ม ที่ล ดน้อยถอยลง
สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation ) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้องยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม และวัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ
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คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมื อของทุกภาคส่วนไว้ด้ว ยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งการเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ การทุ จริ ตทุก รูปแบบ โดยได้รับ ความร่วมมื อจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต “Corruption
Perceptions Index : CPI ” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สงู ขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ ใช้ตาแหน่ง หน้าที่ ในทางทุ จริตประพฤติมิ ชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ก าร
ดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฎิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทางทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI )
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการขับเคลือ่ นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564 ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่ เป็นรูป ธรรมอย่างชัดเจน อั นจะนาไปสู่ก ารปฏิบัติอย่างมี ประสิท ธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
นอกจากยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์แล้วยังมี มิติต่า งๆที่แยกย่อยออกมานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีภารกิจตามมิติต่างๆเป็นตัวกาหนดโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ต่อไป
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะดังนี้
1.1.1 สร้างจิตสานึก และความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
มิติที่ 2 การบริหาราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ ได้แก่
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
2.2.3 สร้างความโปร่ง ใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เ กิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยดาเนินการให้มีกิจการดังนี้
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้
2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
2.4.3 ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.3 ดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน โดย
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่ จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ นกาหนด
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้มี
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
4.1.2 มีก ารติดตามประเมินระบบควบคุม ภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริห ารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้มี
4.2.1 ส่ง เสริม ให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่วมตรวจสอบ ก ากั บ ดูแลกิ จ การบริห ารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ
– จ่ายเงิน การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณการทุ กภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต ประกอบด้วย
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
4.4.2 บูรณการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจ ริตของผู้บริห ารองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) เพื่ อ ยกระดับจิตส านึก รับ ผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมื อง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในตาบลสมหวัง
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Government)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s parcipation) และตรวจสอบ (people’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้ อ งถิ่นมี จิตส านึก และความตระหนัก ในการปฏิบัติห น้าที่ ร าชการให้บัง เกิ ดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ ปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติร าชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี แผนงานที่ มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
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5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตัวเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงทีสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถบริห ารราชการเป็นไปตามหลักบริห ารกิ จการที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่า ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น มีแนวทางการบริหารราชการที่ มีป ระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยังยืน

8

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 – 2564)
เทศบาลตาบลสมหวัง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ 1.1 สร้างจิตสานึกและ 1.1.1 โครงการปลูกฝั่งคุณธรรม-จริยธรรม
ความตระหนักในการ
ทนต่อการทุจริต

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

30,000

30,000

-

-

-

50,000
-

50,000
-

50,000
-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

15,000

15,000

15,000

30,000
50,000

30,000
50,000

30,000
50,000

225,000

225,000

225,000

ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น

1.2 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

1.2.1 กิจกรรมพนักงานเทศบาลร่วมเดินขบวนการ
ต่อต้านการทุจริตภายในหมู่บ้าน
1.2.2(1) กิจกรรมปลูกต้นไม้วันสาคัญ
1.2.2(2) โครงการเมืองลุง เมืองบายใจ Big
Clenning Day
1.3 สร้างจิตสานึกและ 1.2.2(3) โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของ
ความตระหนักแก่เด็ก ตาบลสมหวัง
และเยาวชน
1.2.3 กิจกรรมพาประชาชนทัศนศึกษาดูงาน ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ที่หุบกะพง
1.3.1(1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว(ศพค.)
1.3.3(1) โครงการปลูกฝั่งคุณธรรม-จริยธรรม
1.3.3(2) กิจกรรมปลูกต้นไม้วันสาคัญ

รวม

จานวน 9 โครงการ

หมาย
เหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหารราชการ 2.1 แสดงเจตจานงทาง 2.1(1) แถลงนโยบายก่อนเข้ารับตาแหน่งต่อสภา
เพื่อป้องกันการทุจริต การเมืองในการต่อต้าน เทศบาลตาบลสมหวัง

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

การทุจริตของผู้บริหาร 2.1(2) กิจกรรมประกาศผลการทางานประจาปีของ
เทศบาล ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
2.1(3) กิจกรรมคณะผู้บริหารร่วมประเมินคุณธรรม
จริยธรรม(ITA)
2.1(4) คณะผู้บริหารแสดงทรัพย์สินต่อ ปปช.
จังหวัด ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
2.2 มาตรการสร้าง
2.2.1(1) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายงานของ
ความโปร่งใสในการ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด อปท. และ
ปฏิบัติราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
2.2.1(2) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2.2.2(1) การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.2.2(2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.3 มาตรการออกคาสั่งมอบหมายงานของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด อปท. และหัวหน้า
ส่วนราชการ
2.3 มาตรการการใช้ 2.3.1 มาตรการการมอบอานาจ อนุมัติ อนุญาตสั่ง
ดุลยพินิจและใช้อานาจ การเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการร่วมถึงการ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
บริการในด้านต่าง ๆ
หลักการบริการกิจการ 2.3.2 มาตรการออกคาสั่งมอบหมายงานของ
บ้านเมืองที่ดี
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และส่วนราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ การ
ประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

2.4.2 กิจกรรมมอบรางวัล แก่ อปพร.ทต.สมหวัง
ที่ปฏิบัติงานดีเด่นทั้งปี

-

-

-

2.5.2(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลประจาปี (LPA)
2.5.2(2) กิจกรรมตรวจประจาปีของสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน/ปปช.
2.5.3 คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานร้องเรียน
ร้องทุกข์โดยผู้รับผิดชอบงานกฎหมาย (ตาแหน่ง
บุคลากร)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวน 15 โครงการ

-

-

-

รวม

หมาย
เหตุ
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ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

3.1.1 อุดหนุนเทศบาลตาบลคลองทรายขาว (ศูนย์
รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
ระดับอาเภอ)
3.1.2 จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์และผ่านทาง Website ของเทศบาล
ตาบลสมหวัง
3.1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสถานีวทิ ยุ
ชุมชนคนสมหวังและห่อกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน
3.2.1 เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3.2.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
3.2.3 มาตรการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ณ.เทศบาลตาบลสมหวัง

20,000

20,000

20,000

6,500

6,500

6,500

-

-

-

-

-

-

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3.1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3.2 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของแต่โครงการ
3.3.3 แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

66,500

66,500

66,500

รวม

จานวน 9 โครงการ

หมาย
เหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.1.1 มาตรการจัดทารายงานควบคุมภายใน
ประจาปี
4.1.2 มาตรการจัดทารายงานควบคุมภายใน
ประจาปี

4.2.1 กิจกรรมการเปิดรับสอบแข่งขัน คัดเลือก
พนักงานเทศบาล การประกาศผลสอบ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์
4.2.2 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาปีให้
ประชาชนรับทราบ ณ.ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล
4.2.3 แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
4.3 การส่งเสริม
4.3.1(1) โครงการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหาร,
บทบาทการตรวจสอบ สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
4.3.1(2) กิจกรรมส่งสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม
อบรม เรื่องกิจการสภา
4.3.2 ส่งสมาชิกสภาเทศบาลเข้าฝึกอบรมทุกปี ใน
โครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภา
4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

รวม

จานวน 8 โครงการ

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

250,000

250,000

250,000

300,000

300,000

300,000

-

-

-

750,000

750,000

750,000

หมาย
เหตุ
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ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.1.1
1. ชื่อโครงการ ปลูกฝั่งคุณธรรม-จริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทางานในภาครัฐโดยเฉพาะ คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ในการทางาน เพราะต้องนานโยบายของรัฐบาลมาใช้ในการทางาน โดยมีส่วนของภาคประชาชน
ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริการสาธารณะให้สูงสุดและเป็นธรรมกับประชาชนแล้ว คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้องมีคุณธรรม-จริยธรรมในการทางานร่วมกับภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกที่มีคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรม-จริยธรรมในการทางานให้กบั คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ประชาชนในพื้นที่ นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ดารงชีพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสมหวัง พนักงานเทศบาล ประชาชนพื้นที่ตาบลสมหวัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ ริหารท้องถิ่น
2. วางแผนจัดเตรียมโครงการ
3. กาหนดหัวข้ออบรม
4. สรุปผลในการดาเนินโครงการให้ผบู้ ริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณธรรมจริยธรรม
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสมหวัง พนักงานเทศบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทางาน
3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ประชาชนในพื้นที่ นาความรู้ที่ได้ไปดาเนิน
ชีวิต

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

13

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.2.1
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมพนักงานเทศบาลร่วมเดินขบวนต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การปลูกฝั่งเรื่องการทุจริตเป็นส่วนทีส่ าคัญต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบลสมหวัง ทางโรงเรียนและ
ทางเทศบาลจึงเห็นความสาคัญ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและไม่ คดโกง ทุจริตใน
หน้าที่การจึงจาเป็นต้องให้โรงเรียนและเทศบาลในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างปลูกฝัง่ จิตสานึกเรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตาบลสมหวัง
2. เพื่อให้พนักงานเทศบาลตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการต่อต้าน การทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสมหวัง พนักงานเทศบาล เยาวชน,ประชาชนพื้นที่ตาบลสมหวัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดพนักงานเทศบาลตาบลสมหวังร่วมเดินขบวนต่อต้านการทุจริตร่วมกับเยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ตาบลสมหวัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ตาบลสมหวัง
9. ผู้รับผิดชอบ
กองศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ปลูกฝั่งจิตสานึกเรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตาบลสมหวัง
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสมหวัง พนักงานเทศบาล ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่อง
การต่อต้าน การทุจริต

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.2.2(1)
1. ชื่อกิจกรรม ปลูกต้นไม้วันสาคัญ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การรักษาธรรมชาติเป็นสิง่ ทีจ่ าเป็น และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตาบลหากมีแต่ถนนแต่สองข้างทาง
หรือบริเวณรอบๆไม่มีต้นไม้บรรยากาศทีร่ ่มรื่นบางไม่นาน ถนน สถานที่สาธารณะ ก็จะไม่มีต้นไม้เลย มีแต่การ
ตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปแปรรูป แต่ไม่คิดที่จะร่วมกันปลูกทดแทนไม้ที่ถูกตัดไปใช้งาน เพราะเหตุนที้ างเทศบาลจึงได้
เล็งเห็นความสาคัญของการรักษาธรรมชาติ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในวันสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในตาบล ร่วมกันปลูกต้นไม้
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการรักษาธรรมชาติ ต้นไม้ แหล่งน้า ในพื้นที่ตาบลสมหวัง
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักเห็นความสาคัญของธรรมชาติ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนพื้นที่ตาบลสมหวัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. วางแผนจัดเตรียมกิจกรรมปลูกต้นไม้และสถานทีป่ ลูกพันธ์ไม้
2. จัดหาต้นกล้าที่จะปลูก
3. ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์รักษาพันธ์ไม้
4. ดูแลติดตามการเจริญเติบโตของพันธ์ไม้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในตาบล ได้ร่วมร่วมกันปลูก
ต้นไม้ ในวันสาคัญต่างๆ
2. ประชาชนได้รับการปลูกฝังจิตสานึกในการรักษาธรรมชาติ ต้นไม้ แหล่งน้า ในพื้นที่ตาบล
สมหวัง
3. ประชาชนในพื้นที่ตระหนักเห็นความสาคัญของธรรมชาติ

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.2.2(2)
1. ชื่อโครงการ เมืองลุง เมืองบายใจ Big Clenning Day
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามนโยบายของจังหวัดพัทลุงกาหนดโครงการ เมืองลุง เมืองบายใจ Big Clenning Day พัฒนาพื้นที่
จังหวัดพัทลุงให้เป็นเมืองที่น่าอยูส่ ะอาด ส่งเสริมด้านการพัฒนาสังคมในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อม
ขยะ ฯลฯ นโยบายนี้ได้กาหนดให้ อปท.ในจังหวัดพัทลุงทาตามนโยบายเพื่อพัฒนาจังหวัดไปสู่คาว่า เมืองลุง
เมืองบายใจ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม ตาบลสมหวังเข้าสู่เมืองลุง เมืองบายใจ ตามนโยบายของจังหวัดพัทลุง
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีร่ ่วมกันรักษาความสะอาดในตาบลสมหวัง
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มจี ิตสานึกในการรักษาสาธารณะประโยชน์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนพื้นที่ตาบลสมหวัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. วางแผนจัดเตรียมกาหนดวันที่จะดาเนินโครงการ
2. เตรียมสิ่งของที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ให้เทศบาลตาบลสมหวังเข้าสูค่ าว่า เมืองลุง เมืองบายใจ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ตาบลสมหวังเข้าสู่คาว่า เมืองลุง เมืองบายใจ
2. ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาดใน
3. ประชาชนในพื้นที่มจี ิตสานึกในการรักษาสาธารณะประโยชน์

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.2.2(3)
1. ชื่อโครงการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของตาบลสมหวัง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
พื้นที่ ทต.สมหวัง มีทงั้ หมด 31.97 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ประชากร
4,662 คน ซึ่งในการดาเนินการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ประจาปี ได้เริ่ม
เดือนมกราคม – เมษายน เป็นประจาทุกปี
ดังนั้น ทางด้านเทศบาลตาบลสมหวัง จึงเห็นความสาคัญในการเดินทางมาของผูเ้ สียภาษีในตาบล
สมหวัง จึงได้จัดทาโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บภาษีรายได้ตามเป้าหมาย
2. เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ของผู้เสียภาษี
3. เพื่อให้ประชาชนชาระภาษีทันเวลาที่กาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผูเ้ สียภาษีพื้นที่ตาบลสมหวัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. วางแผนจัดเตรียมกาหนดวันที่จะดาเนินโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านให้ประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จัดเก็บภาษีรายได้ตามเป้าหมาย
2. ความสะดวกในการเดินทาง ของผู้เสียภาษี
3. ประชาชนชาระภาษีทันเวลาที่กาหนด

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.2.3
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมพาประชาชนทัศนศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่หบุ กะพง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9 ได้กาหนดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้ประชาชนได้
ดาเนินชีวิตในแบบที่เรียบง่าย พอมี พออยู่ พอกิน ใช้ชีวิตประจาวันไม่ประมาท ไม่สุรุ่ยสุร่าย แต่ประชาชนบาง
กลุ่มไม่เห็นถึงความสาคัญในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ประมาท เป็นเหตุให้ทางเทศบาล
ตาบลสมหวังเห็นถึงความสาคัญในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้กาหนดโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสาคัญในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ประชาชนศึกษาดูงานในรูปแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9 ได้กาหนด
แนวทางไว้ (ตามรอยพ่อ)
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน+พนักงานเทศบาลตาบลสมหวัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
หุบกะพง จ.เพชรบุรี
6. วิธีดาเนินการ
1. ติดต่อสถานที่ดูงานทีห่ ุบกะพง
2. ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านให้ประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนเห็นถึงความสาคัญในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนศึกษาดูงานในรูปแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้กาหนดแนวทาง
ไว้ (ตามรอยพ่อ)

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.3.1(1)
1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว(ศพค.ตาบลสมหวัง)
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทีส่ าคัญมาก องค์ประกอบทีส่ าคัญ พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติ
ทุกคนต้องเข้าใจซุงกันและกัน หากสถาบันครอบครัวไม่ได้รบั การพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วปัญหาที่
ตามมาจะเข้าสูส่ ถาบันต่างๆ ทาให้การพัฒนาด้านสังคมเป็นไปในทิศทางที่ยากเพราะสาเหตุมาจากปัญหา
ครอบครัว
ดังนั้น ทางด้านเทศบาลตาบลสมหวัง จึงเห็นความสาคัญในการส่งเสริมให้ครอบครับเป็นครอบครัวที่
อบอุ่น และเข้าใจกัน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เห็นความสาคัญของคาว่าครอบครัว
2. เพื่อลดการมีปัญหาของเด็ก เยาวชน พร้อมเข้าสู่สงั คมอย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข้ง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ครอบครัวพื้นที่ตาบลสมหวัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. วางแผนจัดเตรียมกาหนดวันที่จะดาเนินโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมโครงการ
3. ดาเนินโครงการและรายงานผลผูบ้ ริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
15,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. สร้างจิตสานึกให้เห็นความสาคัญของคาว่าครอบครัว
2. ลดการมีปัญหาของเด็ก เยาวชน พร้อมเข้าสูส่ ังคมอย่างมีคุณภาพ
3. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข้ง

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.3.3(1)
1. ชื่อโครงการ ปลูกฝั่งคุณธรรม-จริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทางานในภาครัฐโดยเฉพาะ คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ในการทางาน เพราะต้องนานโยบายของรัฐบาลมาใช้ในการทางาน โดยมีส่วนของภาคประชาชน
ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริการสาธารณะให้สูงสุดและเป็นธรรมกับประชาชนแล้ว คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้องมีคุณธรรม-จริยธรรมในการทางานร่วมกับภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกที่มีคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรม-จริยธรรมในการทางานให้กบั คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ประชาชนในพื้นที่ นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ดารงชีพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสมหวัง พนักงานเทศบาล ประชาชนพื้นที่ตาบลสมหวัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ ริหารท้องถิ่น
2. วางแผนจัดเตรียมโครงการ
3. กาหนดหัวข้ออบรม
4. สรุปผลในการดาเนินโครงการให้ผบู้ ริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณธรรมจริยธรรม
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสมหวัง พนักงานเทศบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทางาน
3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ประชาชนในพื้นที่ นาความรู้ที่ได้ไปดาเนิน
ชีวิต

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1.3.3(2)
1. ชื่อกิจกรรม ปลูกต้นไม้วันสาคัญ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การรักษาธรรมชาติเป็นสิง่ ทีจ่ าเป็น และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตาบลหากมีแต่ถนนแต่สองข้างทาง
หรือบริเวณรอบๆไม่มีต้นไม้บรรยากาศทีร่ ่มรื่นบางไม่นาน ถนน สถานที่สาธารณะ ก็จะไม่มีต้นไม้เลย มีแต่การ
ตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปแปรรูป แต่ไม่คิดที่จะร่วมกันปลูกทดแทนไม้ที่ถูกตัดไปใช้งาน เพราะเหตุนที้ างเทศบาลจึงได้
เล็งเห็นความสาคัญของการรักษาธรรมชาติ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในวันสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในตาบล ร่วมกันปลูกต้นไม้
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการรักษาธรรมชาติ ต้นไม้ แหล่งน้า ในพื้นที่ตาบลสมหวัง
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักเห็นความสาคัญของธรรมชาติ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนพื้นที่ตาบลสมหวัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. วางแผนจัดเตรียมกิจกรรมปลูกต้นไม้และสถานทีป่ ลูกพันธ์ไม้
2. จัดหาต้นกล้าที่จะปลูก
3. ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์รักษาพันธ์ไม้
4. ดูแลติดตามการเจริญเติบโตของพันธ์ไม้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในตาบล ได้ร่วมร่วมกันปลูก
ต้นไม้ ในวันสาคัญต่างๆ
2. ประชาชนได้รับการปลูกฝังจิตสานึกในการรักษาธรรมชาติ ต้นไม้ แหล่งน้า ในพื้นที่ตาบล
สมหวัง
3. ประชาชนในพื้นที่ตระหนักเห็นความสาคัญของธรรมชาติ

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลับดับที่ 2.1(1)
1. ชื่อมาตรการ มาตรการแถลงนโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่ ก่อนเข้ารับตาแหน่งต่อสภาเทศบาลตาบลสมหวัง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
หลังจากนายกเทศมนตรีได้รบั การเลือกตั้งแล้วต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาภายในระยะเวลาที่
กาหนดเพือ่ แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ ที่จะดาเนินการในช่วงดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทีจ่ ะเข้ามาดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี
2. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
นายก อปท.
5. พื้นที่ดาเนินการ
สภาเทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. นายกจัดเตรียมนโยบายในการแถลงต่อสภาเทศบาลตาบลสมหวัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
2555
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทีจ่ ะเข้ามาดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.1(2)
1. ชื่อมาตรการ กิจกรรมประกาศผลการทางานประจาปีของเทศบาล ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากมายหลายด้าน มีงบประมาณหลายล้านบาทเข้าสู่
เทศบาล ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ และการประกาศผลการดาเนินงานของเทศบาลจึง
เป็นสิ่งทีส่ าคัญเพื่อแสดงให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส่ในการทางานเป็นหลัก
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าถึงการทางานของเทศบาลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ-สิ้น
ปีงบประมาณใช้จ่ายเท่าไร
2. เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส่ในการทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทราบถึงผลการทางานของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ.ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาข้อมูลสรุปผลการดาเนินประจาปี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
กันยายน-ตุลาคม
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าถึงการทางานของเทศบาลตัง้ แต่ต้นปีงบประมาณ-สิ้นปีงบประมาณ
ใช้จ่ายเท่าไร
2. แสดงถึงความโปร่งใส่ในการทางาน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.1(3)
1. ชื่อมาตรการ กิจกรรมคณะผูบ้ ริหารร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของ อปท.(ITA)
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากมายหลายด้าน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน
การดาเนินงานของ อปท.(ITA) ก็มีหลายภาคส่วน ผู้ทมี่ ีส่วนได้เสียกับทางเทศบาลในรูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ที่รบั เงินเดือนกับค่าตอบแทนทางเทศบาล หรือ ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ฯลฯ ร่วมถึงคณะผู้บริหาร ของเทศบาลการ
นี้ทางผูบ้ ริหารได้เห็นถึงความสาคัญเรื่องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของ อปท.(ITA)
เป็นอย่างมาก
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบจานวนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับเทศบาลจานวนเท่าไร
2. เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จานวนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมากรอกแบบประเมิน ณ เทศบาล ตามวันและเวลากาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทราบจานวนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับเทศบาลจานวนเท่าไร
2. ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.1(4)
1. ชื่อมาตรการ คณะผู้บริหารแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ปปช. จังหวัด ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) กาหนดให้ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดารงตาแหน่งระดับสูงมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนีส้ ินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยูจ่ ริงในวันที่เข้ารับตาแหน่งหรือวันที่พ้น
จากตาแหน่ง ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เพือ่ จะทา
ให้ทราบว่าก่อนและหลังการดารงตาแหน่งของบุคคลนั้น มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความผิดปกติของทรัพย์สิน
และหนีส้ ิน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยื่นแสดงทรัพย์สินและหนีส้ ิน ต่อ ปปช.จังหวัด ก่อนเข้ารับตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการการเมืองของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
ปปช.จังหวัดพัทลุง
6. วิธีดาเนินการ
1. เตรียมเอกสารรายการทรัพย์สินทีม่ ี และหนี้สินที่มี ของคณะผู้บริหารของ อปท. ยื่นต่อ ปปช.
จังหวัด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ดารงตาแหน่ง
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
คณะผู้บริหาร อปท.
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ยื่นแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ปปช.จังหวัด ก่อนเข้ารับตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.2.1(1)
1. ชื่อมาตรการ ออกคาสั่งมอบหมายงานของ นายก อปท. ปลัด อปท.และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการมอบหมายงานที่นอกเหนือจากมาตรตาแหน่งโดยการ
ทางานของ อปท. เน้นความโปร่งใสเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างเป็นธรรมเน้นความเสมอภาคในการบริการ
ประชาชน มีการกาหนดตาแหน่งแต่ละหน้าที่ และยังมีการมอบหมายที่นอกเหนือจากตาแหน่งอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดขั้นตอนในการทางาน
2. เพื่อความสะดวกในการติดตามงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
นายก อปท,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งเทศบาล
2. ส่งคาสัง่ มอบหมายงานแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ลดขั้นตอนในการทางาน
2. ความสะดวกในการติดตามงาน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.2.1(2)
1. ชื่อมาตรการ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบริหารงานบุคคลเป็นส่วนทีส่ าคัญมากเพราะองค์กรจะดี
ได้ต้องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและงานจะออกมาแบบมีประสิทธิผล หากไม่มีการคัดเลือกบุคลากรเก่งเข้า
มาแล้วความเสียหายจะตกกับองค์กรโดยตรง แต่ถ้าบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ องค์กรก็จ ะดาเนินงานไปด้วย
ความเรียบร้อย การบริการต่อประชาชนก็จะออกมาในทิศทางที่ดี การบริหารงานบุคคลต้องยึดหลักคุณธรรม
ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์ ไม่ว่าจะเป็น การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการ
มอบหมายงาน เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อความโปร่งใส่การบริหารงานบุคคล
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
นายก อปท,ปลัดเทศบาล,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งเทศบาลแต่งตัง้ คณะกรรมการในการทางานแต่ละเรื่อง
2. เรียกประชุมคณะกรรมการในการทางานงานบุคคล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เสริมสร้างความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล
2. ความโปร่งใส่การบริหารงานบุคคล
3. เสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.2.2(1)
1. ชื่อมาตรการ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลต้องเป็นไปตามเทศบัญญัติงบประจาปีแต่ละปี โดยมีเจ้าหน้าที่
งบประมาณเป็นผู้ควบคุมการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามโครงการพัฒนาที่อยู่ในเทศบัญญัติอย่าง
ถูกต้องและเรียบร้อย เป็นต้องมีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ นี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเรียบราชการ
2. เพื่อช่วยเหลือการติดตามโครงการพัฒนาทีอ่ ยู่ในเทศบัญญัติให้ถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
โครงการ/งบประมาณ ในเทศบัญญัติ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาเทศบัญญัติประจาปี
2. เจ้าหน้าที่งบประมาณควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ช่วยเหลือการติดตามโครงการพัฒนาที่อยู่ในเทศบัญญัติ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.2.2(2)
1. ชื่อมาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในเทศบาลต้องมีการดาเนินการตามระเบียบที่กระทรวง
มหาดไทยให้มา ไม่ว่าการจัดซือ้ วัสดุที่ เป็นครุภัณฑ์ หรือวัสดุต่างๆ เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นที่โปร่งใส่ต้อง
มีการประกาศตามจุดป้ายประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความโปร่งใส่ในการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล
2. เพื่อความถูกต้องตามระเบียบฯในการดาเนินงานพัสดุของเทศบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุฯ โครงการ ต่างๆ ณ.ป้ายประชาสัมพันธ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ความโปร่งใส่ในการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล
2. ความถูกต้องตามระเบียบฯในการดาเนินงานพัสดุของเทศบาล
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.2.3
1. ชื่อมาตรการ มาตรการออกคาสัง่ มอบหมายงานของนายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด อปท.และหัวหน้า
ส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทางานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก อปท. มีอานาจสูงสูดในการทางาน
ของ อปท.แต่ละพื้นทีส่ ามารถมอบหมายให้ ปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ เพือ่ การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
ขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น และช่วยเพิ่มการตัดสินใจในแต่ละภารกิจงานอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระจายอานาจในการตัดสินใจในแต่ละภารกิจงาน
2. เพื่อเพิม่ ความรวดเร็วในการตัดสินใจในการบริการสาธารณะ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กระจายอานาจจากผูบ้ ริหารสูผ่ ู้ปฏิบัตงิ าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบมอบหมายงานของนายก อปท. ปลัด อปท. หัวหน้าส่วนราชการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. กระจายอานาจในการตัดสินใจในแต่ละภารกิจงาน
2. เพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจในการบริการสาธารณะ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.3.1
1. ชื่อมาตรการ มาตรการมอบอานาจ อนุมัติสงั่ การเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการ รวมถึงการบริการใน
ด้านๆ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน การอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องร่วมมือกันปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทีร่ วดเร็ว สะดวกและถูกต้อง
2. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส่สามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ปรับปรุงขั้นตอนและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. ประชุมคณะทางานฯ
3. ประกาศกาหนดระยะเวลาการให้บริการ
4. ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกและถูกต้อง
2. การปฏิบัตริ าชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.3.2
1. ชื่อมาตรการ มาตรการออกคาสัง่ มอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทางานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก อปท. มีอานาจสูงสูดในการทางาน
ของ อปท.แต่ละพื้นทีส่ ามารถมอบหมายให้ ปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ เพือ่ การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
ขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น และช่วยเพิ่มการตัดสินใจในแต่ละภารกิจงานอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระจายอานาจในการตัดสินใจในแต่ละภารกิจงาน
2. เพื่อเพิม่ ความรวดเร็วในการตัดสินใจในการบริการสาธารณะ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กระจายอานาจจากผูบ้ ริหารสูผ่ ู้ปฏิบัตงิ าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบมอบหมายงานของนายก อปท. ปลัด อปท. หัวหน้าส่วนราชการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. กระจายอานาจในการตัดสินใจในแต่ละภารกิจงาน
2. เพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจในการบริการสาธารณะ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.3.2
1. ชื่อมาตรการ กิจกรรมมอบรางวัล อปพร.ทต.สมหวัง ที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจาปี
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลสมหวังมีงานบริการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ของแต่ละปี มีผู้ที่อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหรือที่เรียกว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) โดยผ่านการฝึกอบรมจากป้องกันภัยจังหวัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จึงได้มกี ิจกรรมมอบรางวัล อปพร.ทต.สมหวัง ทีป่ ฏิบัติงานดีเด่น
ประจาปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการทางานของ อปพร.ทต.สมหวัง
2. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
อปพร.ทต.สมหวัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. คัดเลือก อปพร.ทต.สมหวัง ทีป่ ฏิบัติงานดีเด่น
2. มอบเกียรติบัตรแด่ผปู้ ฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัตงิ านดีเด่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เป็นขวัญกาลังใจในการทางานของ อปพร.ทต.สมหวัง
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.5.2(1)
1. ชื่อกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจาปีงบประมาณ(LPA)
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การประเมินองค์กรเป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของ อปท. ตรวจสอบความ
โปร่งใส่ในการทางาน การบริการประชาชน การบริการสาธารณะ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องถูกระเบียบตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดของแต่ละชิ้นงาน ดังนั้นการตรวจประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ(LPA) จึงเป็นกิจกรรมทีส่ าคัญในการตรวจสอบความโปร่งใส่การทางานของเทศบาล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบความโปร่งใส่ป้องกันการทุจริตการทางานของเทศบาล
2. เพื่อเพิม่ พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของเทศบาล
3. เพื่อชี้แนะแนวทางในการดาเนินงานของเทศบาลให้ถกู ต้องตามทีร่ ะเบียบต่างๆกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตรวจสอบการทางานของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ตรวจสอบเอกสารการทางานในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
2. ชี้แนะแนวทางการทางานให้ถูกต้องตรงตามระเบียบกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ความโปร่งใส่ป้องกันการทุจริตการทางานของเทศบาล
2. เพิ่มพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของเทศบาล
3. ชี้แนะแนวทางในการดาเนินงานของเทศบาลให้ถูกต้องตามที่ระเบียบต่างๆกาหนด
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.5.2(2)
1. ชื่อกิจกรรม ตรวจประจาปีของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)/ปปช.
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์ที่ได้รบั การกระจายอานาจจาก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
มีอานาจหน้าในการพัฒนาระดับตาบล โครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน ไฟฟ้า ประปา ผูส้ ูงอายุ ขยะ ฯลฯ
งบประมาณเข้ามาสู่องค์กรในรูปแบบต่างๆ มากมาย จึงเป็นเหตุให้สานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิน(สตง.) มีการ
ตรวจสอบงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแนวทางที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบความโปร่งใส่ป้องกันการทุจริตการทางานของเทศบาล
2. เพื่อเพิม่ พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของเทศบาล
3. เพื่อชี้แนะแนวทางในการดาเนินงานของเทศบาลให้ถกู ต้องตามทีร่ ะเบียบต่างๆกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตรวจสอบการทางานของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ตรวจสอบเอกสารการทางานในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
2. ชี้แนะแนวทางการทางานให้ถูกต้องตรงตามระเบียบกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ความโปร่งใส่ป้องกันการทุจริตการทางานของเทศบาล
2. เพิ่มพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของเทศบาล
3. ชี้แนะแนวทางในการดาเนินงานของเทศบาลให้ถูกต้องตามที่ระเบียบต่างๆกาหนด

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2.5.3
1. ชื่อโครงการ ศูนย์ร้อ งเรียนร้อ งทุ ก ข์, คาสั่ง ตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานร้องเรียนร้องทุก ข์โดยผู้รับ ผิด
รับผิดชอบงานกฎหมาย
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลแต่ละพื้นที่ ล้วนมีปญ
ั หาที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน การทางานล้วนมีผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ เป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจในการบริการด้านต่างๆ ต่อประชาชน บางครัง้ มีการร้องเรียน
ในหลายๆเรือ่ งจึงมีความจาเป็นที่ต้องตัง้ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อคลี่คลายปัญหาในแต่ละด้าน บางกรณีมีการ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพือ่ แก้ไขปัญหาในเรื่องทีร่ ้อง มีระยะเวลากาหนดการในการแก้ไขปัญหาทีร่ ้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างตรงจุดที่รอ้ งเรียน
3. เพื่อเป็นตัวแทนประสานการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
แก้ไขปัญหาเรื่องเรียน-ร้องทุกข์
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ตั้งศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุข์ในเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. รับทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่
2. แก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างตรงจุดทีร่ ้องเรียน
3. เป็นตัวแทนประสานการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3.1.1
1. ชื่อโครงการ อุดหนุนเทศบาลตาบลคลองทรายขาว(ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ -จัดจ้าง ของ
อปท.ระดับอาเภอ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามที่ท้องถิ่นอาเภอได้ดาเนินการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท.ระดับ
อาเภอเพื่อความโปร่งใส่ ชัดเจน มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ และเป็นศูนย์ประสานงานการดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกด้าน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายใน
ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท.ระดับอาเภอ มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อาเภอ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท.ในอาเภอ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท.ในอาเภอ
3. เพื่อความโปร่งใส่ในการกระจายข้อมูลสู่ในอาเภอ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
อุดหนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท.ระดับอาเภอ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. อุดหนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท.ระดับอาเภอ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท.ในอาเภอ
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อปท.ในอาเภอ
3. ความโปร่งใส่ในการกระจายข้อมูลสู่ในอาเภอ

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3.1.2
1. ชื่อกิจกรรม จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และผ่านทาง Website ของ
เทศบาล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ ทาง Websiteหรือ
ทางวิทยุชุมชน เพื่อการเผยแพร่งานที่ทางเทศบาลได้จัดดาเนินการตั้งแต่การเริ่มกระบวนงานจนถึงสิ้นสุด
กระบวนงาน แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส่ตอ่ สาธารณะชน ทางเทศบาลเห็นความสาคัญจึงได้ดาเนินกิจกรรมนี้
ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ และผ่านทาง Website
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส่ในกระบวนงาน
3. เพื่อเป็นช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงเทศบาลในช่องทาง Website(ระบบแสดงความคิดเห็น)
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Website
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
6,500 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ และผ่านทาง Website
2. แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส่ในกระบวนงาน
3. เป็นช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงเทศบาลในช่องทาง Website(ระบบแสดงความคิดเห็น)

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3.1.3
1. ชื่อกิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุชุมชนคนสมหวังและห่อกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ ทาง Websiteหรือ
ทางวิทยุชุมชน เพื่อการเผยแพร่งานและการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับทางเทศบาล เป็นการ
กระจายข่าวผ่านทางสายสัญญาณวิทยุชุมชนคนสมหวัง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุชุมชนคนสมหวังและห่อกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน
2. เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการทางานของเทศบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ/ข่าวสาร ต่างๆผ่านทางวิทยุชุมชนคนสมหวัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุชุมชนคนสมหวังและห่อกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน
2. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการทางานของเทศบาล

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3.2.1
1. ชื่อมาตรการ เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ออกเทศบัญญัติในพื้นที่ มาตรการออกเทศบัญญัติกจิ การที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการบังคับภายในตาบล ในเรือ่ งของกิจการต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภายภายพื้นที่
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันการมีปัญหาผลกระทบความเป็นอยู่
ต่างๆตามมา จากการมีกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันรักษาสุขอนามัยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
2. เพื่อควบคุมการเกิดกิจการทีเ่ ป็นอันตรายในพื้นที่
3. เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบความเป้นอยู่ในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ควบคุมการเกิดกิจการทีเ่ ป็นอันตรายในพื้นที่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. มาตรการออกเทศบัญญัติกจิ การที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
6,500 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ป้องกันรักษาสุขอนามัยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
2. ควบคุมการเกิดกิจการทีเ่ ป็นอันตรายในพื้นที่
3. ป้องกันปัญหาผลกระทบความเป้นอยู่ในพื้นที่

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3.2.2
1. ชื่อกิจกรรม ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการตั้งศูนย์ต่างๆเป็นช่องทางในการให้บริการประชาชนใน
พื้นที่ มีศูนย์ที่ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่ออานวยความสะดวก
ในการร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชน
2. เพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมของในพื้นที่
3. เพื่อเป็นช่องทางในการอานวยความสะดวกในการร้องเรียนเรื่องต่างๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เป็นช่องทางในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
3. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. อานวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชน
2. เสริมสร้างความยุติธรรมของในพื้นที่
3. เป็นช่องทางในการอานวยความสะดวกในการร้องเรียนเรือ่ งต่างๆ

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3.3.1
1. ชื่อโครงการ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ.2559 เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาหมูบ่ ้าน
ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงปัญหาทีเ่ กินศักยภาพของชุมชน นาโครงการดังกล่าวมาบบรรจุลงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อนาโครงการที่เกินศักยภาพของชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศต่อไป
3. เพื่อนาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทาร่างเทศบัญญัติต่อไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. เขียนโครงการ
2. ลงพื้นทีร่ ับทราบปัญหาความต้องการ
3. ประชุมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการทีเ่ หมาะสม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. นาโครงการที่เกินศักยภาพของชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศต่อไป
3. นาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทาร่างเทศบัญญัติต่อไป

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3.3.1
1. ชื่อกิจกรรม ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นในแต่ละโครงการ ยอมมีการจัดทาประกาศตาม
ระเบียบฯ กาหนด เพื่อให้เกิดความโปรงใส การมีส่วนรวม ของประชาชนทราบ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจงานจ้างก็มีการนาตัวแทนประชาคมหมูบ่ ้านมาเป็นคณะกรรมการในการทางานด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับทราบการจัดซือ้ จัดจ้างในองค์กร
3. เพื่อดาเนินตามที่ระเบียบกระทรวงกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาประการจัดซือ้ จัดจ้าง
2. ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับทราบการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
3. ดาเนินตามที่ระเบียบกระทรวงกาหนด

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

43

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3.3.3
1. ชื่อกิจกรรม แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นในแต่ละโครงการ ยอมมีการจัดทาประกาศตาม
ระเบียบฯ กาหนด เพื่อให้เกิดความโปรงใส การมีส่วนรวม ของประชาชนทราบ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจงานจ้างก็มีการนาตัวแทนประชาคมหมูบ่ ้านมาเป็นคณะกรรมการในการทางานด้วยเพือ่
ความโปร่งใส่โดยการนาประชาชนที่เป็นตัวแทนในประชาคมหมูบ่ ้านมาเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างละ
ร่วมตรวจสอบงานในแต่ละโครงการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม+ตรวจสอบงาน+คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3. เพื่อดาเนินตามที่ระเบียบกระทรวงกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การมีส่วนร่วม+ตรวจสอบงาน ของประชาชนในงานพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. ประกาศ ณ.จุดป้ายประชาสัมพันธ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ประชาชนมีส่วนร่วม+ตรวจสอบงาน+คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3. ดาเนินตามที่ระเบียบกระทรวงกาหนด

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.1.1
1. ชื่อมาตรการ จัดทารายงานควบคุมภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การจัดทารายงานควบคุมภายใน เป็นการจัดวางระบบดูแลภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าการบริหารและการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยงาน และภายหลังการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ก็จะต้องรายงานประจาปี
อาเภอในพื้นที่ สานักงานจังหวัด กรมส่งเสริมปกครองท้องถิน่ รวมถึงสานักงานตรวจเงินแผนดิน เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
3. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานได้อย่างดียิ่ง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ควบคุม ตรวจสอบงานภายในองค์กร
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. เก็บรวบรวมข้อมูลประจาปีงบประมาณ
2. จัดทารายงานประจาปีงบประมาณ
3. รายงานเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
3. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างดียงิ่

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.1.2
1. ชื่อมาตรการ จัดทารายงานควบคุมภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การจัดทารายงานควบคุมภายใน เป็นการจัดวางระบบดูแลภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าการบริหารและการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยงาน และภายหลังการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ก็จะต้องรายงานประจาปี
อาเภอในพื้นที่ สานักงานจังหวัด กรมส่งเสริมปกครองท้องถิน่ รวมถึงสานักงานตรวจเงินแผนดิน เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
3. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานได้อย่างดียิ่ง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ควบคุม ตรวจสอบงานภายในองค์กร
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. เก็บรวบรวมข้อมูลประจาปีงบประมาณ
2. จัดทารายงานประจาปีงบประมาณ
3. รายงานเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
3. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างดียงิ่
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.2.1
1. ชื่ อมาตรการ มาตรการการเปิดรับสอบแข่งขัน คัดเลือกพนักงานเทศบาล การประกาศสอบ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
งานบุคคลในเทศบาลตาบลสมหวัง ล้วนยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มีการบรรจุ,การคัดเลือก,สรรหา,สอบแข่งขัน บุคลากรเข้าทางานตามกระบวนการของงานบุคคล
ล้วนมีความโปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้ มีการประกาศผลสอบเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตาบลสมหวัง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการคัดเลือก,สรรหา บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทางานในเทศบาลตาบลสมหวัง
2. เพื่อสร้างความโปร่งใส่ในกระบวนการคัดเลือก,สรรหา บุคลากรทีม่ ีคุณภาพเข้ามาทางานใน
เทศบาลตาบลสมหวัง
3. เพื่อการคัดเลือก,สรรหา บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทีเ่ หมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบ สอบแข่งขัน,สอบคัดเลือก
2. สอบแข่งขัน,ประผลการสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
3. รายงานเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คัดเลือก,สรรหา บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทางานในเทศบาลตาบลสมหวัง
2. สร้างความโปร่งใส่ในกระบวนการคัดเลือก,สรรหา บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทางานในเทศบาล
ตาบลสมหวัง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.2.2
1. ชื่อกิจกรรม รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณให้ประชาชนรับทราบ ณ.ป้ายประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละงบประมาณจะมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินปะจา
ปีงบประมาณให้ประชาชนทราบ ทุกโครงการที่ดาเนินการของปีนั้นๆ จะมีการประกาศ ณ.ป้ายประชาสัมพันธ์
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณง่ายต่อการตรวจสอบ
2. เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบและง่ายต่อการตรวจสอบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณให้ประชาชนทราบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. เก็บรวบรวมข้อมูลประจาปีงบประมาณ
2. จัดทารายงานประจาปีงบประมาณ
3. รายงานเสนอผู้บริหาร
4. ประกาศ ณ.ป้ายประชาสัมพันธ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณง่ายต่อการตรวจสอบ
2. ประกาศให้ประชาชนทราบและง่ายต่อการตรวจสอบ

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.2.3
1. ชื่อกิจกรรม แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นในแต่ละโครงการ ยอมมีการจัดทาประกาศตาม
ระเบียบฯ กาหนด เพื่อให้เกิดความโปรงใส การมีส่วนรวม ของประชาชนทราบ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจงานจ้างก็มีการนาตัวแทนประชาคมหมูบ่ ้านมาเป็นคณะกรรมการในการทางานด้วยเพือ่
ความโปร่งใส่โดยการนาประชาชนที่เป็นตัวแทนในประชาคมหมูบ่ ้านมาเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างละ
ร่วมตรวจสอบงานในแต่ละโครงการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม+ตรวจสอบงาน+คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3. เพื่อดาเนินตามที่ระเบียบกระทรวงกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การมีส่วนร่วม+ตรวจสอบงาน ของประชาชนในงานพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. ประกาศ ณ.จุดป้ายประชาสัมพันธ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ประชาชนมีส่วนร่วม+ตรวจสอบงาน+คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3. ดาเนินตามที่ระเบียบกระทรวงกาหนด
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.3.1(1)
1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเป็นเรือ่ งทีส่ าคัญต่อองค์กร เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การทางานให้เข้าใจงานมากขึ้น การส่งคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล เข้าฝึกอบรม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นตาแหน่ง คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล
ล้วนมีหน้าแตกต่างกัน ในแต่ละปีงบประมาณบุคลากรทุกคนต้องมีการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการทางานขององค์กร
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ข้อกฎหมายต่างๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ส่งบุคลากรในองค์กรอบรมในสายงานทีร่ ับผิดชอบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เพิ่มศักยภาพในการทางานขององค์กร
2. พัฒนาความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ข้อกฎหมายต่างๆ

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.3.1(2)
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลเข้าอบรม เรื่องกิจการสภา
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
สมาชิสภามาจากการเลือกตั้งในเขต อปท. มีหน้าที่บทบาทในการทางานเกี่ยวกับกิจการสภา เป็น
บุคลากรทีส่ าคัญของ อปท. จาเป็นต้องมีการส่งสมาชิกสภาเข้าฝึกอบรมเพือ่ เรียนรู้ ทาความเข้าใจในเรื่องของ
สภา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องระเบียบการประชุมสภา สมัยวาระการประชุม ระเบียบต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องมากมาย หาก
สภาไม่เข้าใจในบทบาทของสภา ผลกระทบก็จะตกอยู่กบั องค์กรและประชาชนในพื้นที่
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ ศักยภาพของสมาชิกสภาในการทางานขององค์กร
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ข้อกฎหมายต่างๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ส่งสมาชิกสภา อปท.อบรมในบทบาทหน้าที่ของสภา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
250,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เพิ่มศักยภาพของสมาชิกสภาในการทางานขององค์กร
2. ส่งเสริมให้สมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ข้อกฎหมายต่างๆ

*หมายเหตุ ลาดับที่ ตามช่องโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4.3.1(2)
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
สมาชิสภามาจากการเลือกตั้งในเขต อปท. มีหน้าที่บทบาทในการทางานเกี่ยวกับกิจการสภา เป็น
บุคลากรทีส่ าคัญของ อปท. จาเป็นต้องมีการส่งสมาชิกสภาเข้าฝึกอบรมเพือ่ เรียนรู้ ทาความเข้าใจในเรื่องของ
สภา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องระเบียบการประชุมสภา สมัยวาระการประชุม ระเบียบต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องมากมาย หาก
สภาไม่เข้าใจในบทบาทของสภา ผลกระทบก็จะตกอยู่กบั องค์กรและประชาชนในพื้นที่
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ ศักยภาพของสมาชิกสภาในการทางานขององค์กร
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ข้อกฎหมายต่างๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสมหวัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ส่งสมาชิกสภา อปท.อบรมในบทบาทหน้าที่ของสภา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
250,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เพิ่มศักยภาพของสมาชิกสภาในการทางานขององค์กร
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