แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลนาบอน
อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
แผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดทาขึ้นตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันปราบปราม
การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในที่
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ ให้ขยายกรอบเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไป
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตาบลนาบอน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลนาบอน
โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เช่นเดียวกันกับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้จัดทาภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๔
มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จดั ทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้
จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลนาบอน และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลนาบอนแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุ จริต อย่างเป็ น รูป ธรรม เพื่ อ บรรลุ
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป

งานนิติการ
สานักปลัด
เทศบาลตาบลนาบอน

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
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ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่
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๑2

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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ภาคผนวก
- สาเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการประเมินผลและติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

๑
ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุ จริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวั ตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้
ดังนี้
๑) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุ นนิยม
ทาให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น

๒
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุ จ ริ ต ในเชิ งนโยบายที่ ท าให้ ก ารทุ จ ริต กลายเป็ น ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อ ให้ ต นเองได้ รั บ สิ ท ธิ ในการด าเนิ น งานโครงการของภาครัฐ รู ป แบบของการผู ก ขาด ได้ แ ก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมี ความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุ จริ ตเป็ น ยกย่ องคนที่มี เงิน คนที่ เป็น เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่ มีตาแหน่งหน้ าที่การงานสู ง ด้ว ยเหตุนี้ ผู้ ที่
มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็ นคนซื่อเป็นคนเซ่ อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด ย่ อ มจะท าการทุ จ ริต ฉ้อ ราษฎร์บั งหลวง โดยไม่ มีค วามละอายต่อ บุ ญ และบาป และไม่เ กรงกลั ว ต่ อ
กฎหมายของบ้านเมือง
๒.หลักการเหตุผล
ปั จจุ บั น ปั ญ หาการทุ จริตคอร์รัปชั่ นในประเทศไทยถือเป็นปั ญ หาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุน แรง และสลับ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้ านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุ จริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน
จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน

๓
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหา การคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้ เห็ นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้ อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (United Nations Convention Against
Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓
ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหา
ที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติด
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อ งและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม
ติดความสบาย ยกย่ องคนที่มีเงิน และมีอานาจ คนไทยบางส่ วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้ การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่ส ามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริห ารงานภาครั ฐต้ องมี ระดั บ ธรรมาภิ บ าลที่ สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐ และประชาชนต้อ งมี พฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด ยุทธศาสตร์
การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI)

๔
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงได้ตระหนั กและให้ความสาคัญ กับการบริห าร
จั ด การที่ มี ค วามโปร่ งใส สร้ างค่ านิ ยม วั ฒ นธรรมสุ จ ริต ให้ เกิ ด ในสั งคมอย่ างยั่ งยืน จึ งได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า ง ๆ ที่ เป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง เทศบาล
ตาบลนาบอน จึงได้จั ดแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หา การทุจ ริ ตประพฤติ มิ ช อบภาครัฐ เพื่ อให้ ทุก หน่ ว ยงานในเทศบาลตาบลนาบอน ใช้เป็ น กรอบ
แนวทางในการดาเนินการป้องกัน การทุจริตของเทศบาลตาบลนาบอน ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ตเป็ น ไปอย่ างต่ อเนื่ อ ง สร้างระบบราชการที่ มี ค วามโปร่งใส จัด ระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และ
ปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖
เทศบาลตาบลนาบอน ได้เล็งเห็ น ถึงความส าคัญ และตระหนักถึงปัญ หาการทุจริตคอรัปชั่น
ปั ญ หาผลประโยชน์ ทับ ซ้อน และการพัฒ นาคุณ ธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการป้ อ งกั น การทุ จ ริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่ อ เป็ น แผนปฏิ บั ติ การในการ
ดาเนิ น การเรื่องโปร่ งใสในการดาเนิ น งานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณ ธรรม โดยประชาชนมีส่ วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดนครศรีธรรมราชใสสะอาด
วิสัยทัศน์
“นาบอนเมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาประเพณี
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
๒) ส่ งเสริมให้ ป ระชาชนรวมกลุ่ มประกอบอาชีพ สร้ างความเข้มแข็งให้ กับกลุ่ ม เพื่อการ
พึ่งตนเองเป็นสาคัญและพัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๕
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่ความ
ต้องการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๔) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ
๕) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖) ปรับ ปรุ งและพัฒ นาระบบบริห ารจัดการให้ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น
๒) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รับ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝ่ า ย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มี ประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

๖
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อัน จะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
๔) สามารถพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ งเครื อ ข่ ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ค วามร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๗
ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดกรอบ
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

๘
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑ การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
เทศบาลตาบลนาบอน
2. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
3. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต”
4. มาตรการ “จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”
5. มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest ”

ปี ๒๕๖๕
งบประมาณ
(บาท)
50,000
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

๑.๒ การสร้างจิต
1. โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สานึกและความ
สุขาภิบาล
ตระหนักแก่ประชาชน 2. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทาง
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
เศรษฐกิจพอเพียง

200,000

๑.๓ การสร้างจิตสานึก ๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และความตระหนักแก่ 2. มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เด็กและเยาวชน
เยาวชนตาบลนาบอน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
3. มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนตาบลนาบอน (กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

50,000
ไม่ใช้งบประมาณ

รวม

4 โครงการ 6 มาตรการ

50,000

ไม่ใช้งบประมาณ

หมายเหตุ

๙
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.1 แสดงเจตจานอง 1. กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของ
ทางการเมืองในการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและการใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ปี ๒๕๖๕
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน”
3. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี”
4. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ”
5. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
6. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง”
7. กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
8. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
9. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน”

ไม่ใช้งบประมาณ

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. มาตรการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
3. มาตรการมอบอานาจของนายกเทศมนตรี
4. มาตรการมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
5. มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

หมายเหตุ

๑๐

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.4 การเชิดชูเกียรติ 1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
การดาเนินกิจการการ
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์
2.5 มาตรการจัดการ 1. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
ตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
แจ้งหรือการตรวจสอบ 2. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
พบการทุจริต
ร้องเรียน”
รวม

10 กิจกรรม 8 มาตรการ

ปี ๒๕๖๕
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

หมายเหตุ

๑๑
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดให้มีและการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ
2. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลนาบอน”
3. กิจกรรม “ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540”
4. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย”
5. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลนาบอน”
6. กิจกรรม “จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาลตาบลนาบอน”

ปี ๒๕๖๕
งบประมาณ
(บาท)
40,000
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

3.2 การรับฟังความ 1. กิจกรรม “การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
คิดเห็น การรับและ
ร้องทุกข์เทศบาลตาบลนาบอน”
ตอบสนองเรื่อง
2. มาตรการกาหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ร้องเรียน
ประชาชน
3. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

ไม่ใช้งบประมาณ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

15,000
ไม่ใช้งบประมาณ

รวม

1. โครงการจัดทาประชาคมทุกระดับ
2. กิจกรรมแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลนาบอน
2 โครงการ 7 กิจกรรม 4 มาตรการ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

หมายเหตุ

๑๒
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น

1. กิจกรรมจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ
2. กิจกรรมจัดทารายงานการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอน
4.4 เสริมพลังการมี 1. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาค
ส่วนร่วมของชุมชน
ประชาชน
(Community) และ 2. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
บูรณาการทุกภาคส่วน
การทุจริต
เพื่อต่อต้านการทุจริต 3. มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต
รวม

8 กิจกรรม 2 มาตรการ

ปี ๒๕๖๕
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

หมายเหตุ

๑๓
ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้ างจิ ต สานึ กและความตระหนักแก่บุ ค ลากรทั้ งข้า ราชการการเมืองฝ่ายบริห าร ข้า ราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
๑.ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตาบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บั ญ ญั ติ ให้ มี ป ระมวล
จริยธรรม เพื่อกาหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้ มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภ าพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตาบลนาบอน ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้
คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจาใจของตนเองแล้ ว การปฏิบั ติ งานทุกอย่างต้องลุ ล่ว งไปด้วยดี และมีป ระสิ ท ธิภ าพ รวดเร็ว โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้และผู้ มารับ บริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่ นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับเทศบาลตาบลนาบอน ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสานักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการส่งเสริม ท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และที่ดี และเพื่อเป็น การ
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร และข้าราชการฝ่ายประจา
รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทาโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
แรงจูงใจในการบริการที่ดพี นักงานเทศบาลตาบลนาบอน ดังกล่าวนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
๓.๒ เพื่อเป็ น การสร้ างจิตส านึกและความตระหนั กในการปฏิ บัติราชการตามอานาจหน้ าที่ให้ เกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
๓.๓ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๓.๔ เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระท าการขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. เป้าหมาย ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตาบลนาบอน
๕. พืน้ ทีด่ าเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน

๑๔
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตาบลนาบอน โดยเชิญ วิทยากรที่
มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลู กจิตสานึก ให้ประพฤติ
ปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่
๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน 5๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่ เทศบาลตาบลนาบอน ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ากว่าร้อยละ ๗๐
ผลลัพธ์ ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตาบลนาบอน เกิดจิตสานึกที่ดี และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึด
มั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
๑.๑.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
๑. ชือ่ โครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลนาบอน”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามทีเ่ ทศบาลตาบลนาบอน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลนาบอน พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยกาหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริย ธรรมดังกล่ าว ให้ ถือว่าเป็ น การกระทาผิ ดทาง วินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่ งการกระท า ประกอบกั บ ได้มี ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง กาหนดให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริย ธรรม, มี
จิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่
มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถู กกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้ว ยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิ ดเบือน
ข้อเท็ จ จริ ง,มุ่ งผลสั มฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุ ณ ภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่ นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์ กร นอกจากนี้
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนิ นการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณี การเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ ที่ มิช อบ โดยอาศัยต าแหน่ งหน้ าที่ และไม่กระทาการอัน เป็ นการขัดกันระหว่า ง

๑๕
ประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตาบลนาบอน ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้ เป็นแนวทางใน
การถื อปฏิ บั ติโดยอนุ โลม ดั งนั้ น เพื่ อให้ เกิด ความโปร่งใสในการปฏิบั ติ งานและเป็ น ที่เชื่อ ถือไว้ ว างใจของ
ประชาชน เทศบาลตาบลนาบอน ได้จัดทา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตาบลนาบอน ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา ทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิ บัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็ นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้า ราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติ งานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลนาบอน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่ าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่ อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลาดับ
๓.๕ เพื่อป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
๕. พืน้ ทีด่ าเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลนาบอน เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคูไ่ ปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลนาบอน เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่ อ ง ก าหนดให้ ข้อ มู ล ข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่ ง ใสและตั ว ชี้วั ด ความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลนาบอน

๑๖
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลู กจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลนาบอน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้างต้น เทศบาลตาบลนาบอน จึงได้กาหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้ านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่าย ประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้างทัว่ ไป
๓.๒ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิน่ ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องขึ้นไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสานึก
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่

๑๗
๑.๑.๓ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจั ดระบบอัตรากาลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้ มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การป้ องกั น และปราบปรามการ ทุ จ ริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน (Conflict of
Interest) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทา ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อัน
รวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพื่อน า เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ
การปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตาบลนาบอน จึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดั งกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึ กษา เพื่อเป็น พื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลนาบอน ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นาไปเป็นองค์ความรู้ใน การทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน

๑๘
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มอื การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบล
นาบอน
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทาคู่มอื การปฏิบัติงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๙
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้
ดารงตาแหน่ งทางการเมือง หรือผู้ ด ารงต าแหน่ งระดับสู งในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่ งผลกระทบต่อการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้ าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์
ข้างต้น จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัย
ที่นาสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้ าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นาไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่ ว นตนและ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม รวมทั้ งให้ ต ระหนั ก ถึงผลกระทบจากปั ญ หาความขั ด แย้งกั น ระหว่ าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและ การบริหารที่สาคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมใน
การบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น เทศบาลตาบลนาบอน จึงได้จัดทามาตรการ “ปลูกฝังองค์ค วามรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่ อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริ ยธรรมของบุ คลากรในการ
ทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลั กจริ ย ธรรมและผลประโยชน์ ส่ วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หาก
ข้ า ราชการและพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ขาดจิ ต ส านึ ก ในหน้ าที่ ที่ จ ะปกป้ อ ง ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อานาจทางราชการโดยมิชอบในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม
พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้ างความเสียหายต่อ
ประเทศชาติ และประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ Conflict of Interest แก่ บุ ค ลากรของเทศบาลต าบล
นาบอน
๓.๒ เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคั ญ อันจะนามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน

๒๐
๖. วิธีดาเนินการ
๑. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
๒. ออกแบบกิจกรรม
๓. จัดเตรียมเอกสาร
๔. ดาเนินการจัดประชุม
๕. สรุปรายงานการประชุม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest

๒๑
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาเรื่องขยะมูล ฝอยนั บว่าเป็ นปั ญ หาส าคัญ ทั้ งในระดับ ชุมชนและระดั บประเทศ
สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจานวนมากขึ้น ชุมชนก็เพิ่มขึ้น สถานประกอบการต่างๆมีมากขึ้น
และ สิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะมูลฝอย ย่อมมี จานวนมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นชุมชนจัดเป็นแหล่ ง
สาคัญหนึ่งที่ผลิตของเสียออกสู่สิ่ง แวดล้อม แม้ว่าขยะจากชุมชนหรืออาคารบ้านเรือนจะไม่ใช่ของเสียที่เป็ น
อัน ตราย เมื่อเปรียบเทียบกับ ของเสี ยจากโรงงานอุ ตสาหกรรมหรือการเกษตรกรรม แต่ถ้ามี ปริมาณมากก็
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะขยะมูลฝอยจากชุมชนหรือ
อาคารบ้านเรือน ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ไ ด้ (recycle) ขยะ
ประเภทวัสดุเหลือใช้ ขยะที่อาจเป็นอันตรายอันเนื่องมาจากสารพิษ เป็ นต้น ซึ่งการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยใน
พื้นที่และกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ แปรรูปขยะเป็นพลังงานด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและลดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรคต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาล
ตาบลตะโหมด จึงได้จัดโครงการ ลดขยะ ระวังภัยสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้ น การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม จึงจัดให้ มีระบบการจัดการขยะในชุมชนภายใต้แนวคิ ด “ประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนและชุมชน
ส่งเสริมการดาเนินการตามหลัก 3 Rs ได้แก่ การลดการใช้(Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและชุมชน ได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจาเป็นในการคัดแยกขยะ และ
การใช้ประโยชน์จากขยะและเป็นการลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาการเกิดมลพิษ ที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนมีการจัดการขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อไม่ให้
ขยะดังกล่าวตกค้าง ทาให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ และไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์โรคจากขยะในครัวเรือนและชุมชน
ปัจจุบันบ่อขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่
ต.แก้วแสน อ.นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 7 ไร่ มีขยะล้นและเทกองบนพื้นดินเป็นจานวนมาก มี
การดาเนินการกาจัดแบบฝังกลบ และบ่อขยะของเทศบาลไม่สามารถรองรับ ขยะมูลฝอยได้เพียงพอ ทาให้เกิด
ปัญหาขยะล้นบ่อ กระจัดกระจายไปยังพื้นที่ข้างๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน ซึ่งจาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ดังนั้น เพื่อการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของเทศบาลตาบลนาบอน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ขยะถูกกาจัดตามหลักสุขาภิบาล จึงได้จัดทาโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ให้สถานที่กาจัดขยะ สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ
๓.๒ เพื่อนาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมาดาเนินการกาจัดให้ถูกสุขลักษณะ มิให้เกิดปัญหาขยะล้น
บ่อ ลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณโดยรอบ ลดแหล่งเพาะและแพร่เชื้อโรค
3.3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม
4. เป้าหมาย บ่อฝังกลบขยะเทศบาลตาบลนาบอน จานวน 1 บ่อ
5. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินการ
5.1 เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ
5.3 ดาเนินการปรับปรุงบ่อขยะและปรับภูมิทัศน์รอบบ่อขยะ
5.3 ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

๒๒
6. ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาบอน
7. สถานที่ดาเนินการ บ่อฝังกลบขยะเทศบาลตาบลนาบอน
8. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๒๐0,๐๐๐ บาท
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑ สถานที่กาจัดขยะสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ
10.๒ ขยะมูลฝอยทีต่ กค้างสะสมถูดดาเนินการกาจัดให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นบ่อ
ลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณโดยรอบ ลดแหล่งเพาะและแพร่เชื้อโรค
10.3 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยมีทัศนียภาพที่สวยงาม
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ ค วามรู้ ส ร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น
โครงการตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็ งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการดาเนินงานให้ห น่วยงานต่างๆ นาไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ใน
อนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มี
ฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง
โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การ
พึ่งพาตนเอง ส่งเสริม ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่ เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรี ย นรู้เพื่ อให้ ชุมชนสามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา และความต้องการของชุมชน สามารถ วาง
แผนการผลิ ต ที่ ส อดคล้ องกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ และความพร้อ มของเกษตรกรได้ด้ ว ยตนเอง โดยใช้
กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้
โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่ง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มา
ประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเทศบาลตาบลนาบอน
๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเทศบาลตาบลนาบอน
๓.๓ สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
๓.๔ สามารถนาผลิตผลไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ
๓.๕ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

๒๓
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเทศบาลตาบลนาบอน
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการ
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผล
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
๑๐.๔ มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
๑๐.๕ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๔
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย
และปัจจุบันสังคมไทยกาลังประสบปัญหาวิ กฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ที่ได้เริ่ มแพร่ระบาดและ
กาลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่สวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็น
ผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญในการ
พัฒนาประเทศ และเป็นการทาลายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคตและเป็ นพลังในการพัฒนาประเทศให้
ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการ
บาบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทอนใจและเจ็บปวด
ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ใน
สังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว และการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งทาให้มี
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งในปัจจุบันนี้รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้ งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับ
ปั ญ หายาเสพติดและปั ญ หาที่เกี่ยวเนื่องให้ ได้ มากที่ สุ ด เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบของประชาชนและสังคมโดยรวม ดังนั้น การที่จะให้เยาวชนไม่หัน
ไปข้อ งเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด จึ งต้อ งสร้างภู มิคุ้ มกั น โดยการปลู ก ฝั งเยาวชนให้ เกิ ดการ “คิ ดดี ท าความดี
ต่อต้านยาเสพติด”
เทศบาลตาบลนาบอน ได้ตระหนักถึงปัญ หาดังกล่าวและเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมี
บทบาทในการแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น การปล่ อ ยให้ เป็ น หน้ าที่ ข องเจ้าหน้ าที่ ต ารวจหรื อหน่ ว ยงานภาครั ฐ
รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ และจะทาให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึง
ได้จั ดโครงการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติด ขึ้น เพื่ อเป็น การสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการน า
สังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
๓.๒ เพื่ อสร้างผู้ น าเยาวชนในการต่ อ ต้านและป้ อ งกั น การแพร่ระบาดของยาเสพติ ดของ
เยาวชนในชุมชน
๓.๓ เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ทั กษะทางความคิด สร้างภู มิกั นทางด้ านร่างายจิตใจให้ กั บ
เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด
๓.๔ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

๒๕
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ ดาเนินการจัดอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนสหมิตรบารุง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่
๑ – ๓ จานวน ๑๓๒ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถเป็นผู้ นาในการแจ้งเตือนเพื่อนๆ ให้ห่างไกลจากภัยของยาเสพติดรวมถึง
วิธีการแนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
๕. พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาโครงการเพือ่ เสนอขออนุมัติดาเนินการ
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/ประสานงานขอใช้สถานที่จัดการอบรมและประสานงาน
ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
๖.๓ ประสานงานกับโรงเรียนสหมิตรบารุง เพื่อคั ดเลือกเด็กนักเรียนและนานักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
๖.๔ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรม จัดทาป้ายการจัดอบรม
๖.๕ ประสานงานผู้รับจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรม
๖.๖ ดาเนินการอบรมโดยใช้วิธีการบรรยาย ประกอบสื่อ ต่างๆ พร้อมทั้งสาธิตตัวอย่างชนิด
และประเภทของยาเสพติด
๖.๗ สรุปผลการจัดอบรม ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค รายงานต่อผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รบั ผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลนาบอน ร่วมกับ สถานีตารวจภูธร
นาบอน และโรงเรียนสหมิตรบารุง
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้เข้าอบรมได้รับรู้และทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
๑๐.๒ ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นแกนนาในการป้องกันและต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษาและชุมชน
๑๐.๓ ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒ นาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
ร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยวิถีแห่งหลักธรรม
๑๐.๔ ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
อย่างได้เป็นรูปธรรม

๒๖
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลนาบอน
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปั จ จุ บั น การทุจ ริตคอร์รัป ชัน เป็ นปั ญ หาที่ทาลายสั งคมอย่างรุน แรงและฝังรากลึ ก เป็ น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสั งคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน กระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่ วน
ตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์แ ละการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี คุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และมาตรา ๒๕ กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ นั้น เทศบาลตาบลนาบอน พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดั งกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลนาบอน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน และค่านิ ย มที่ถูก ต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ สาคัญ ที่ทาให้ เด็ กและเยาวชนเติบโตขึ้ นเป็ น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึก
ให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่ อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสั ตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด
ปฏิ บั ติต่อ ตนเองและผู้ อื่น โดยชอบ ไม่ คดโกง มี จิตสาธารณะ มี จิตส านึก เพื่ อส่ ว นรวม ตระหนักรู้และ
คานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลนาบอน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนั กรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนา
ความรู้ประสบการณ์ทไี่ ด้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข

๒๗
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๕.๓ ดาเนินการตามโครงการ
๕.๔ สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
๖. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๗. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลู กฝั งให้ เป็นคนดีมีคุณ ธรรม จริยธรรม มี ความซื่อสัตย์
สุจริต
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลนาบอน
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทาให้เกิดปัญหาเช่น
ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความสาคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่ งก่อให้ เกิด
ผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทาให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้
เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจ
พอเพียง เห็ นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึก
รักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณ ค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เทศบาลตาบลนาบอน พิจารณาเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัด
โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลนาบอน (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มี

๒๘
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมือง
พั ท ยา และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี อ านาจและหน้ าที่ ในการจั ด ระบบการบริก ารสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ ต้องการพั ฒ นาคนไทยให้ เป็นคนที่
สมบู ร ณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคมและสติปัญ ญา ความรู้ มีคุณ ธรรม และจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน ได้
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จั กเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลนาบอน จานวน ๓๐ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพีย ง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๕.๓ ดาเนินการตามโครงการ
๕.๔ สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
๖. พืน้ ทีด่ าเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๗. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน

๒๙
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภู มิคุ้มกันทางสั งคม สามารถใช้ชีวิ ตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จั กเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข

๓๐
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณ ธรรมจริยธรรม เป็นสั งคมมิติ ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ ของชาติ และประชาชนเพื่ อให้ ป ระเทศไทยมีศัก ดิ์ศรีและเกี ยรติภู มิในด้าน ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิ สัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัช นีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕0 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง การที่ ร ะดั บ คะแนนจะสู ง ขึ้ น ได้ นั้ น การ
บริ ห ารงานภาครั ฐ ต้องมี ระดับ ธรรมาภิ บาลที่ สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐ และประชาชนต้องมี พ ฤติกรรม
แตกต่ างจากที่ เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น ไม่ ใช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ในทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนิ นงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ ภายใต้ โครงสร้า งการจั ด
ระเบี ย บบริ ห ารราชการตามหลั ก การ กระจายอ านาจการปกครอง ที่ มุ่ งเน้ น การกระจายอานาจจาก
ส่ ว นกลางลงสู่ ท้ อ งถิ่ น และเป็ น กลไกหนึ่ งในการส่ งเสริ ม การ ปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เป็ น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น
การพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่ง ยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิส ระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมี ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็น
ตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้ แก่ คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้ องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางาน

๓๑
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอืน่ ๆ จึงมี โอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า
แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนทางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้ มแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๔.๒ มี ก ารประกาศเจตจ านงการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารต่ อ ส าธารณ ะชน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๕ จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๗ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน

๓๒
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต - มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๑๐.๒ ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
– ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณ ธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
๑. ชื่อโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริห ารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ)
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลนาบอน เป็นบุคลากรที่
มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒ นางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่
เป็ นรูป ธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการ
พัฒ นาระบบบริหารให้มี ป ระสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บ ริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สุ ขของประชาชน โดยวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ ดี และคานึ งถึงการมี ส่ ว นร่ว ม ของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กาหนดให้การบริหาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้ เกิด ประโยชน์สุ ขของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ จริยธรรม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการบริ หารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
การทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น

๓๓
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ กาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
๓.๓ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการแสวงหาประโยชน์ จ ากการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
บริหารงานบุคคล
๓.๔ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลให้ มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จานวน ๑ มาตรการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่อ งการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒ นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๖.๔ ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๕ สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัดเทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
–มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จานวน ๑ มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและ
หลักธรรมาภิบาล
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ลดข้ อ ร้ อ งเรี ย นในการด าเนิ น การด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลไม่
น้อยกว่า ๙๐ %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ากว่าระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้

๓๔
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือ น”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลนาบอน ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างของเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือ นมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตาบลนาบอน
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่ งตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของข้ าราชการ
เทศบาลต าบลนาบอน โดยแต่งตั้ งปลั ด เทศบาลเป็ นประธานกรรมการ และหั ว หน้ าส่ ว นราชการเป็ น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ าราชการเทศบาลตาบลนาบอนโดย
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตาบลนาบอน ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
๖.๓ ประชุม คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของข้ าราชการ
เทศบาลตาบลนาบอน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการ
ปฏิบัติราชการ
๖.๔ คณะกรรมการพิ จารณากลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของข้าราชการ
เทศบาลตาบลนาบอน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการเทศบาลตาบลนาบอน
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตาบลนาบอน พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล

๓๕
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาลตาบลนาบอนเสนอมา โดยใช้หลั กเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. ระยะเวลาด าเนิ น การ ช่ ว งระยะเวลา มี น าคม – เมษายน และ กั น ยายน – ตุ ล าคม ของทุ ก
ปีงบประมาณ
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
๒.๒.๒ สร้ างความโปร่งใสในการบริ หารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัส ดุ การใช้ ประโยชน์ ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกัน และ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลนาบอน จัดทาทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ เป็นเรื่องสาคัญที่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
จะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบล
นา
บอน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรฝ่ ายบั ญ ชี กองคลั ง มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลนาบอน
๕. พื้นที่ดาเนินการ กองคลัง เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน)

๓๖
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
๑. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๓.๔ เพือ่ ให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๓.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กบั ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ผู้อานวยการกองคลัง
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้ อจั ดจ้ างและคิ ดเป็ น ร้อยละของจานวนโครงการและร้ อยละของ
จานวนงบประมาณ
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี

๓๗
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้ รับ ทราบข้ อ มู ล ในการบริห ารงานของหน่ ว ยงานด้ ว ยความโปร่ งใสมี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จา่ ยเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุ คลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ
๖.๒ ปรับปรุงขัน้ ตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

๓๘
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ องจากเทศบาลตาบลนาบอน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดั งนั้น การที่
เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามโปร่ ง ใส และสามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ หน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีและให้
คานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จั ดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกั บ
มาตรา ๕๐ (๙) ที่กาหนดให้เทศบาลมี อานาจหน้าที่อื่นตามที่ กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กาหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดาเนินการโดยเปิด เผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสัง คม ภาระต่อ
ประชาชน คุณ ภาพ วัตถุป ระสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้ น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิ ดประสิทธิภาพและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้ องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้ าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล
๓.๒ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความโปร่ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ สามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล
๓.๓ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการ
ตามระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัส ดุขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ระบบกระจายเสียงไร้สาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลนาบอน

๓๙
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๖.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๗๐
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลต าบลนาบอน บริ ห ารจั ด การโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ ดี โดยดาเนิ นการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop
Service) ณ ส านั ก งานเทศบาลตาบลนาบอน เป็นศูนย์ บริการประชาชนในการติด ต่อ สอบถามข้อมูล
ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้ า และแจ้ง
ผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้
มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ

๔๐
งาน ระบบการรั บ เงิ น และกาหนด ระยะเวลาด าเนิ นการของแต่ล ะกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติ งาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลาดับ
จั ดสถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวกอื่ น ๆ เพื่ อให้ บ ริการที่ ดี กับ ประชาชน เพื่ ออานวย ความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลื อกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลตาบลนาบอน
ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิ บัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒ นาสตรี, ด้านการ
ส่ งเสริมอาชีพ , ด้านการป้ องกันและ บรรเทาสาธารณภั ย , ด้านการส่ งเสริมศาสนา ศิล ปะ วั ฒ นธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม,
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด
การจัดการน้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และ
เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสานัก/กอง/ฝ่ าย ดาเนินการปฏิ บัติงานบริการสาธารณะ ให้ ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ
๕. พื้นที่ดาเนินการ ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,
ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี,
ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ , ด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย , ด้ านการ ส่ งเสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม ประเพณี ท้องถิ่น, ด้านการส่ งเสริมการท่องเที่ ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

๔๑
ตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัด การน้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกั นและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
๙. ผู้รับผิดชอบ ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้ างความโปร่งใสในการบริก ารสาธารณะให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความพึ งพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลนาบอน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาล
ทั้งที่เป็น หน้ าที่ตามพระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนผู้มาขอรับ บริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค
เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้
อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมี
การลั ด คิ ว ซึ่ งเป็ น ช่อ งทางหนึ่ งในการทุ จ ริต ประพฤติ มิช อบของเจ้าหน้ าที่ ถื อ เป็ น พฤติ ก รรมที่ ไม่ พึ ง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขนั้ ตอนการปฏิบัติงานเกิดความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔๒
ดังนั้ น เทศบาลตาบลนาบอน ได้มุ่งเน้ นที่จะให้ บริการประชาชนแล้ วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันใน
การให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิ บัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้
มาติดต่อราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๓.๓ เพื่อให้ ป ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ ให้ และเกิดความคุ้มค่าในการขอรั บ
บริการ
๓.๔ เพื่ อ เป็ น เกราะป้ อ งกั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ มิ ให้ ก ระท าการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทาการ ประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.1 จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต มีการใช้บัต รคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง ส าหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ
๑๐.๒ ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้ อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มา
ขอรับบริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลนาบอน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตาบลนาบอน จึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิ บั ติในการให้ บ ริ การสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิ ด ขึ้น ในพื้ น ที่ มากที่ สุ ด โดยนาแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี มาประยุ กต์ ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลั กเสมอภาค (Equity) โดยไม่
แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะ

๔๓
ของบุ ค คล ฐานะทาง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึ ก ษา การฝึ ก อบรมและอื่ น ๆ
สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์แ ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้ องดาเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับ
การบริการจากรัฐ และการปฏิบั ติภ ารกิจของส่ว นราชการต้องเป็นไปโดยความซื่ อสั ตย์ สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตาบลนาบอน จึงมีการนา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัด เทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น
๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
๖.๓ จั ดให้ มีร ะบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติ ห น้าที่
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ
๖.๔ จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชั นห้องน้า
สาหรับผู้พิการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด กองคลัง กองช่างเทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

๔๔
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มี ก ารจั ด ท าแผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้ นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก การบริ ห ารจัด การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรีย บร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมิน ไม่
ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลนาบอน จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุง กระบวนการทางานหรือลดขั้นตอน
การท างานหรื อ การบริ ก าร เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนโดยยึ ด กรอบแนว ทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย
เป็นสาคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพือ่ อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๓.๔ เพือ่ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลนาบอน ให้สั้นลง
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตาบลนาบอน
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลนาบอน
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๕
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่ อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบั ติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้ รองนายกเทศมนตรี หรือปลั ดเทศบาลให้ ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ
๖.๕ รายงานผลการปฏิ บัติ งาน ความคิ ดเห็ นและอุป สรรคต่ างๆ ให้ น ายกเทศมนตรี และ
ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๑๐.๔ ท าให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องเทศบาลต าบลนาบอนเปลี่ ยนไปในทิ ศทางที่ ดี ขึ้น และท าให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

๒.๓.๒ มีการกระจายอานาจการตัดสิน ใจเกี่ยวกั บการสั่ง อนุญ าต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้ กับ ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย

๔๖
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่ อให้ การบริห ารงานก่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ราชการ ดังนั้ น การ
ดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่ก ารบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของเทศบาลต าบลนาบอน ภายใต้ ก รอบอ านาจหน้ าที่ ต ามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๔. เป้าหมาย
คณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลต าบลนาบอน ปลั ด เทศบาล รองปลั ด เทศบาล หรือ หั ว หน้ าส่ ว น
ราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จั ดท าบั น ทึ กเสนอเพื่ อพิ จารณาขออนุ มัติ อนุญ าต สั่ งการ แต่ งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ดาเนินการออกคาสั่งฯ
๖.๓ สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้ บริห ารเทศบาลตาบลนาบอน ปลัด เทศบาล รองปลัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว และรวดเร็ว ตลอดจน
การอานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอานาจของนายกเทศมนตรี
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญ ญัติเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้
เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

๔๗
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน ๕ เรื่อง
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
๖.๒ ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
๑. ชือ่ โครงการ : มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ บั ญ ญั ติ ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข อง
นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้า พนักงานท้องถิ่นไว้ห ลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
อาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่ งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน
การทีจ่ ะใช้อานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กาหนดมาตรฐานการมอบอานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ เป็นไปอย่าง รอบคอบ
๓.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คาสั่ งนายกเทศมนตรีมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรอง นายกเทศมนตรี
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน

๔๘
๖. วิธีดาเนินการ
เสนอคาสั่งเทศบาลตาบลนาบอน มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็น
ผู้ป ฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรี ในการใช้อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคาสั่งมอบอานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลนาบอน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาล
ทั้งที่เป็น หน้ าที่ตามพระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้ เทศบาลมีห น้าที่ ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ป ระชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่ องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ ายบริห าร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมาย
อานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิ บัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภ าพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้า นเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กาหนดให้การบริหาร ราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็ น ประชาชนได้ รั บ การอ านวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ การ
บริห ารงานมีป ระสิ ทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่
กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล
มาตรา ๔๘ สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิด ชอบในการบริหารกิจการ ของเทศบาล

๔๙
และเป็ น ผู้บั งคับ บั ญ ชาพนั กงานเทศบาล และลู กจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีส ติ นายกเทศมนตรีมี
อานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้ แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่ง ตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกเทศมนตรี ได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดู แลราชการประจาของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั งหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ
และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของ
เทศบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน
๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ
๖.๒ จัดทาหนั งสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

๕๐
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า
๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้ าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติทมี่ ีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมของเทศบาลตาบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อัน ส าคั ญ ในการพั ฒ นา สั งคมสู่ ค วามอยู่ เย็ น เป็ น สุ ข โดยเฉพาะเน้ น การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค น
ดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสั ตย์
สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลัก สาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุ คลากร
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่าง
แก่ประชาชนตาบลนาบอน ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้ าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลนาบอน
อย่างสม่าเสมอ เทศบาลตาบลนาบอน จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
การต่อ ต้านการทุ จ ริ ต แก่บุ คคล หน่ ว ยงาน องค์ก รดีเด่น ผู้ ท าความดี มี ความซื่อ สั ต ย์สุ จริต และผู้ ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลนาบอน โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยก
ย่องบุ คคลผู้ เสีย สละและทาคุณ ประโยชน์ให้ กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคล
ตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล
ตาบลนาบอน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ตาบลนาบอน
๓.๒ เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลตาบลนาบอน ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

๕๑
๓.๓ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล
ตาบลนาบอน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิ บัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลนาบอน
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลนาบอน
๕. พื้ น ที่ ด าเนิ น การ พื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลต าบลนาบอน ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่ อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
๖.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเ ด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์ก รดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลนาบอน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ ได้ดาเนินการตามอานาจ หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นแต่
ละประเภทได้ให้ อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
ก ากั บ ดู แ ลให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น กิ จ การเป็ น ไปตามกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด และมี
ประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

๕๒
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีห น้าที่ส าคัญ ดังนั้น
เทศบาลต าบลนาบอน จึ งได้ ม าตรการ “ให้ ค วามร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานตรวจสอบ” ขึ้ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลนาบอน จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เทศบาลตาบลนาบอน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลนาบอน จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
๒.๕.๓ ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลนาบอน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคาร้องเรียนผ่ านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ

๕๓
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาเทศบาล
ตาบลนาบอน รวมถึงจัดทาคู่มือ ดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลนาบอน ขึ้น เพื่อดาเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลนาบอน
๖.๓ จัดประชุมให้ ความรู้เจ้าหน้ าที่ผู้ รับผิดชอบเรื่ องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียนของเทศบาล
ตาบลนาบอน ให้ ผู้ รั บ บริการ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย คู่สั ญ ญา ประชาชนทั่ว ไป หน่ว ยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตั วชี้ วัด /ผลลั พ ธ์ เจ้ า หน้ าที่รับ ผิ ดชอบดาเนิ นการเกี่ ยวกับ เรื่ องร้อ งเรียนดาเนิน การจั ดการเรื่อ ง
ร้องเรียนของเทศบาลตาบลนาบอน ตามคู่มือ ดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลนาบอน โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

๕๔
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอนาบอน ร่วมกันดาเนินการจัดตั้งศูนย์ร วมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของอบต. ระดับอาเภอ และศูนย์ประสานราชการของอปท.อาเภอนาบอน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอบต. พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขฉบับ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ
๘๒/๓ และตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์ รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
กาหนดให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของอบต. ระดับอาเภอ เป็นสถานที่กลางของอปท.
ในกระบวนการจั ดซื้อหรื อการจ้างและให้ ร่ว มกันรับ ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการบริห ารจัดการศูน ย์ ข้อมู ล
ข่าวสาร นั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของอบต. ระดับอาเภอ
และศูนย์ประสานราชการอปท.อาเภอนาบอน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถให้บริการความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ เข้ าใช้บ ริการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิ ท ธิภ าพ จึงจาเป็นต้ องจัดหา วัสดุ ครุภัณ ฑ์ ซ่อมแซม
บารุงรักษา เพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานและอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสารในศูนย์
ดังกล่าว จึงได้ทาโครงการนี้ขึ้นมา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างของอปท.ในอ าเภอนาบอนเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริห ารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมแก้ไข
เพิ่มเติม ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่ อให้ อปท.มีสถานที่กลางสาหรั บเป็นศูนย์รวมข่าวสารการซื้ อหรือการจ้างและเป็น
สถานที่สาหรับใช้ในการรับซองและเปิดซองของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เกิดความโปร่งใส ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่ างทั่วถึง ป้องกันการขัดขวางในการยื่นเสนอ
ราคา และประชาชนเข้ามีส่ วนร่ วมทุกขั้นตอนเพื่ อลดปัญ หาการทุจริต ตลอดจนเป็ นการป้องกันเรื่อง
ร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๓ เพื่อเป็นศูนยก์กลางประสานของอปท. กับหน่วยงานราชการ และประชาชนในการขอรับ
บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอปท. เช่น ข้อมูลทั่วอปท. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แผนพั ฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่าย โครงการต่างๆ เป็นต้น

๕๕
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต อปท.ในอาเภอนาบอนทั้งสี่แห่งร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ศูน ย์ ข้อ มูล ข่ าวสาร ซึ่ งเป็ น สถานที่ กลาง ในการดาเนิ น การของกระบวนการจัด ซื้อจั ดจ้าง และติ ดต่ อ
ประสานงานของอปท.
๕. พื้นที่ดาเนินการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของอบต. ระดับอาเภอ และศูนย์ประสาน
ราชการของอปท.อาเภอนาบอน ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอาเภอนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
อปท.ในอาเภอนาบอน ๔ แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตาบลนาบอน อบต.นาบอน อบต.ทุ่งสง
และอบต.แก้วแสน ซึ่งได้ใช้สถานที่กลางในการดาเนินการรับซองและเปิดซอง และติดต่อประสานงาน
ปรึกษา หารือข้อราชการต่างและเป็นศูนย์กลางข่าวสารต่างๆ ของอปท.ในอาเภอ ได้พิจารณาร่วมกันจะ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางให้แก่อบต.แก้วแสนเป็น
เจ้าภาพในการจัดหาพัสดุแทน
อบต.แก้วแสนจัดทาโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อหรือการจ้างของอบต. ระดับอาเภอ และศูนย์ประสานราชการของอปท.อาเภอนาบอน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
๘. งบประมาณดาเนินการ 4๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด จ้างของอปท. และสถานที่กลางในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างอปท. มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด มีวัสดุ ครุภั ณฑ์ ใช้เพียงพอ ผู้เข้ารับบริการ ได้รับ
ความสะดวก ได้รับบริการที่ดีขึ้น
๑๐.๒ อปท.ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง
สถานที่ กลางส าหรับ เป็ น ศูน ย์ รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ วนท้ องถิ่น
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๑๐.๓ อปท.เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการป้องกันการสมยอมราคาในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

๕๖
๑. ชือ่ โครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลนาบอน”
๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ มีข้อ มูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบเทศบาลตาบลนาบอน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศเทศบาลตาบลนาบอน เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการ
รับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลนาบอน ขึ้น
๒. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการไว้ ให้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู ศึ ก ษา ค้ น คว้ า
ตลอดจนเผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๓. เพือ่ อานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น
๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๔. เป้าหมาย
จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน ๑ แห่ง
๕. พื้นที่ดาเนินการ ภายในเทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีการดาเนินงานโครงการ
๖.๑ จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
๖.๓ จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอต่อผู้บริหาร
เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
๖.๔ จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
๖.๕ จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
๗. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลตาบล
นาบอน
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

๕๗
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตาบลนาบอน ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลนาบอน
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
๒. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ทางานที่จาเป็นต้ องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรื อราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” และตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้อ มู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุ
หลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น
เพื่ อ ที่ ป ระชาชนจะสามารถแสดงความคิ ด เห็ น และใช้ สิ ท ธิ ท างการเมื อ งได้ โ ดยถู ก ต้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น
การเปิ ด เผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลนาบอน ให้ ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้ อง รวดเร็วจากการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
นาบอน ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้ เทศบาลตาบลนาบอน มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทน
ชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้เข้าร่ วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญ ของการมีคุณ ธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้ อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญั ติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๕๐ คน (ตัวแทนสานัก/กอง จานวน ๑๐ คน, ตัวแทน
ชุมชน จานวน ๔๐ คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน

๕๘
๖. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ ๓ ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้ เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อ บังคับ ที่กาหนดให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
๑. ชือ่ โครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจั ดองค์กร อานาจหน้ าที่ แผนงาน โครงการ และอื่น ๆ ดังนั้น เทศบาลตาบลนาบอน จึงได้จัดท า
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลนาบอน ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เป้า หมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อ ประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลนาบอน

๕๙
๖. วิธีดาเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบล
นาบอน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบล
นาบอน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตาบลนาบอน จึงได้ตระหนัก
และเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้
การเผยแพร่ข้ อมูล ข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสั มพันธ์ ณ ที่ทาการ ของ
หน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่
ข้ อ มู ล ทางสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ า งๆ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถ

๖๐
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลนาบอน
ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มชี ่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มชี ่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้งา่ ย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง
๕. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลนาบอน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลนาบอน ร้านค้าชุมชนตามชุมชน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิ ทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูน ย์ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเ จ้าหน้าที่ให้ บริการประจาและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด /เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบล
นาบอน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

๖๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตาบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มา
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการดาเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
สรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่ องที่ต้อง
ปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรื อ เห็ น ความเกี่ ย วโยงกั น ของกิ จ กรรม/โครงการต่ า งๆ ได้ ชั ด เจนถู ก ต้ อ ง ฉะนั้ น การสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประชาชนต้ อ งการให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง และมี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู้ ในภารกิ จ ของเทศบาล
จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็น
อย่างไรบ้ าง ในแต่ละขั้น ตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ ความร่ว มมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประชาสัมพั นธ์การดาเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๒. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
๔. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
๕. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
๖. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
๔. เป้ าหมาย เพื่ อผลิ ตสื่ อประชาสัมพัน ธ์เผยแพร่ภ ารกิ จของเทศบาลตาบลนาบอน ให้ แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
๔.๑ จัดทาวารสารรายงานประจาปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดาเนินงานของเทศบาล
๔.๒ จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
๔.๓ จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน
๔.๔ จัดทา Presentation นาเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล
๔.5 จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
๔.6 รถโฆษณาเคลื่อนที่
๔.7 ป้ายประชาสัมพันธ์
๔.8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๔.9 เสียงตามสาย
๔.10 อื่นๆ
๕. พื้นที่ดาเนินการ ในเขตเทศบาลตาบลนาบอน

๖๒
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ
๖.๒ ดาเนินการประชุม
๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาบอน ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนาบอน เป็นตัวชี้วัด โดยกาหนดตัวชี้วัด
ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ ของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะการด าเนิ น กิ จการที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชือ่ โครงการ : กิจกรรม การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลนาบอน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้า ที่ด้วยความรวดเร็ว มีป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับ บริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รั บการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ น การอานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลตาบล
นาบอน จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็น ข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป

๖๓
๓.๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบล
นาบอน
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือ
ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ เกี่ย วข้ อ ง โดยการปฏิ บั ติ ราชการต้ อ งสามารถให้ บ ริก ารได้ อ ย่างมี คุ ณ ภาพ สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๕.๓ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจาเป็นและเร่งด่วน
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๖. ระยะเวลาด าเนิ น การ ให้ บ ริการในวัน เวลาราชการวั นจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. –
๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
๖.๑ สานักงานเทศบาลตาบลนาบอน
๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕ – ๔๙๑๑๕๘ ทางโทรสารหมายเลข ๐๗๕ – ๔๙๑๘๖๑
๖.๓ ทางเว็บไซต์
๖.๔ ทางไปรษณีย์
๗. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลนาบอน
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มี ส ถิ ติ จ านวนเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย น ประจ าสั ป ดาห์ /ประจ าเดื อ น ท าให้ เห็ น ว่ า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาบอน
๙.๒ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๙.๓ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

๖๔
๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลต าบลนาบอน เป็ น หน่ ว ยบริ ก ารในการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนแบบองค์ ร วม
ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการส่ งเสริมสุขภาพ และ
การป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่ว ถึงเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนู ญของ ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็ นของประชาชน เป็ นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒ นา
ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทาง ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มี ความ
เท่าเทียมและโปร่งใส
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หรื อ รั บ ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะจาก
ประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลนาบอน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน

๖๕
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้ องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาบอน เป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ดังนั้ น เมื่อมีกรณี การแจ้ ง เรื่องราวหรือร้องทุ กข์ อันมีลั กษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้ อมที่มีเหตุ
เดือดร้ อนราคาญ เช่น กลิ่ น เหม็น เสี ยงดัง กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อมจึงมีห น้ าที่เร่ง ดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับแจ้งปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๓.๓ เพื่อเป็นการกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลนา
บอน
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จั ด ท าค าสั่ งแต่ งตั้ งเจ้ าหน้ า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เหตุ เดื อ ดร้ อ นร าคาญ
(เจ้าหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลนาบอน
๕.๔ ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๕.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่
๑) ไปรษณีย์
๒) โทรศัพท์
๓) โทรสาร

๖๖
๔) เว็บไซต์
๗. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาบอน
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดาเนินงานของเทศบาลตาบลนาบอน
๙.๒ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๙.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้ องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
๓.๒ เพื่ อให้ เกิดการปฏิ บัติห น้าที่ ราชการอย่างถู กต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่ว ย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้ รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
๔. เป้าหมายการดาเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีการดาเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๙. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๖๗
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๑ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมทุกระดับ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจานวน หลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการ
กระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอานาจ เทศบาลตาบลนาบอน จึงได้จัดทา
โครงการจัดทาประชาคมทุกระดับ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกระจายอานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะในการ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และรายงานการด าเนิ น งานประจ าปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย
๔. เป้าหมาย
ผู้น าองค์กรประชาชน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาฯ กลุ่มอาชีพต่างๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 60 คน
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
๕.๒ แต่งตั้งคณะทางาน
๕.๓ วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตาบลนาบอน
๕.๕ ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๗. งบประมาณ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่ วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริห ารงานแบบการมีส่วนร่ว ม ตระหนักถึง
ความสาคัญของการกระจาย อานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

๖๘

๓.๓.๒ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลนาบอน ได้ดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลนาบอน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ เทศบาลตาบล
นาบอน อย่ างแข็งขัน สาหรับ การทางานของ เทศบาลตาบลนาบอน ได้มีกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับ
กาหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน เทศบาลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๒ ชุมชน
๕. วิธีการดาเนินการ
๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลนา
บอน อย่ า งแข็ งขั น ส าหรั บ การท างานของเทศบาลต าบลนาบอน ได้ มี ก ฎหมายระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ
กาหนดให้ ภ าคประชาสั งคม (ตัว แทน ประชาคม) ต้องไปมีส่ ว นเกี่ยวข้องกับ เทศบาลตาบลนาบอนใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบี ยบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มี ความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อเรียนรู้ทาความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๗. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนิ นงานของเทศบาล
ตาบลนาบอน
๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนัก ถึงสิ ท ธิ หน้ าที่ และบทบาทในการมี ส่ ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

๖๙

๓.๓.๓ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลนาบอน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นกาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ต้องดาเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสั มฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจ
ต่างๆ ของเทศบาลต่อไป ดังนั้ น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่ งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตาบลนาบอน จึง
ได้จัดทาโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลนาบอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อให้
การประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการของเทศบาลตาบลนาบอน มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกาหนด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ติ ดตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการได้อ ย่างถูก ต้อ งตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ
ราชการ
๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลนาบอนและ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
ตาบลนาบอน
๓.๓ เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลนาบอน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
นาบอน
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๖.๒ จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
๖.๓ จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ

๗๐
๖.๔ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตาบลนาบอน (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑
ก.พ. ๒๕๕๘) จานวน ๗ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการ
ดังนี้
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลนาบอน ปีละ ๒ ครั้ง
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้เทศบาลตาบลนาบอนทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาบลนาบอน
๓) จั ด ท าแบบประเมิ น ผลและแบบรายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ
ราชการของเทศบาลตาบลนาบอน สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
๔) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลนาบอนมอบหมาย
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๖.๖ การจัดทาแผนการดาเนินงาน
๖.๗ การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
๖.๘ จัด ทาแบบสอบถามวัดความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติราชการของหน่ วยงานต่ างๆของ
เทศบาลตาบลนาบอน พร้อมตัวชี้วัด
๖.๙ การติดตามและประเมินผล
๖.๑๐ การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดาเนินการ แก้ไขต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดเทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

๗๑

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กาหนด
๔.๑.๑ มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
๑. ชือ่ โครงการ : กิจกรรมจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะช่วยให้ การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ตาบลนาบอน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่ วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทา อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายที่กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริห าร เพื่ อให้ ส ามารถบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ ของการด าเนิ น งานอี ก ทั้ งยังเป็ น แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่าง
มีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องจะทาให้การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตาบลนาบอน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจว่ า เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๓.๕ เพื่ อ เป็ น หลั กประกั น การใช้ และระวั งทรัพ ย์สิ น ต่ างๆ ของส่ ว นราชการเป็ น ไปอย่า ง
เหมาะสม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลตาบลนาบอน
๕. พื้นที่ด าเนิน การ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พั ฒ นาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาบลนาบอน

๗๒

๖. วิธีการดาเนินการ
๖.๑ จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้ งการบริ ห ารงาน ด้ านอื่ น ๆ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ให้ เป็ น ไปตามนโยบาย กฎหมาย
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ค าสั่ ง และมติ ค ณะรัฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดู แ ลรัก ษา และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด
๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ งที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้ องกับ
นโยบาย
๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง

๗๓

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทารายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2๕๔๔ กาหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่ อ
ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปี งบประมาณ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตามที่ ระเบี ย บฯ ก าหนด เทศบาลต าบล
นาบอน จึงได้มีการจัดทาและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
เป็นประจาทุกปี
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลนาบอน
๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุ มภายในให้ นายกเทศมนตรีตาบลนาบอน
ทราบตามแบบทีร่ ะเบียบฯ กาหนด
๓. เพื่ อ รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลนาบอน
๕. พื้นที่ดาเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลนาบอน

๗๔
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัด การของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ การควบคุมด้านการเงินและบั ญชี และ
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้าน
อื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้ง กระบวนการให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งเพี ยงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอตลอดจน ขาดการประเมิ น และการบริห ารความเสี่ ย งการควบคุ ม ภายในของ
หน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตาบลนา
บอน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของเทศบาลตาบลนาบอนขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น

๗๕
๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบั ติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อ นไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๔. เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม ภายในของเทศบาลต าบลนาบอน เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนา
บอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
๖. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลนาบอน
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
๔. การปฏิ บั ติ ในหน่ ว ยงานเป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบและอยู่ ในกรอบของกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่วางไว้
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มี ร ายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ตามมาตรฐาน ข้ อ ๖ ที่ เสร็ จ ตาม
กาหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดาเนินการแก้ไข
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน

๗๖
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)
๔.๒ การสนับ สนุน ให้ ภ าคประชาชนมีส่วนร่ วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรื อการบริห ารราชการตาม
ช่องทางทีส่ ามารถดาเนินการได้
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิ บั ติ งานด้ านการคลั งเป็ น การท างานที่ ต้อ งอาศั ยระเบี ยบกฎหมาย หนังสื อ สั่ งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทางานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พ บ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ในการบริห ารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึ งต้องมีการปรับปรุ ง
แก้ไขการทางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาบอน
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลนาบอนภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๗๗
กาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชน
ทราบทุกสามเดือน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕65 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริห ารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง
เงื่ อ นไข และหลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การเลื อ กตั้ งมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้ นเป็น
ประจ าไม่ได้เกิ ดจากเรื่อ งขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบีย บ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตก
เป็ น ผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้ เกิด ความเสี ยหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้ การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่ าวข้างต้น จึงจาเป็ น ที่ส มาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ บริห ารท้องถิ่น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่ างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อัน มีผ ลให้ เกิ ด ประสิ ทธิภ าพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้อ งถิ่น และผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่น ไม่ ต้อ งเสี่ ยงกับ การ กระท าผิ ดกฎหมายหรือถู กตรวจสอบ ดังนั้น เพื่ อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบั งคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบั ญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

๗๘
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล จึ งได้จัดทากิจกรรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ กสภาเทศบาลต าบลนาบอน เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิ จ การที่ เป็ น การขั ด กั น ระหว่าง ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
๓.๔ เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอนมีค วามรู้ค วามเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาลตาบลนาบอน จานวน ๔ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอน จานวน
๑๒ คน รวม ๑๖ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาโครงการ/แผนงาน
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิ กสภาเทศบาล
เข้ารับการอบรม
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

๗๙
๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลนาบอน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน
๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการ
ที่เป็ น การขั ดกัน ระหว่างประโยชน์ ส่ว นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
๑๐.๔ ผู้บ ริห าร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติ งานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บัติงานของฝ่ายบริหาร
เป็นกลไกสาคัญที่ใช้ สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง
แต่ ถึง แม้ จ ะเป็ น อิส ระ ส่ วนกลางก็จะคอยควบคุ มดูแลการ ดาเนิน งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทาให้
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี บ รรยากาศการท างานแบบมี ส่ ว นร่ว มและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ยั งสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต นายกเทศมนตรีตาบล
นาบอน จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภา
ร่วม เป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิน่ เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
๔. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอน จานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน

๘๐
๖. วิธีการดาเนินงาน
๖.๑ จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญ ญั ติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
๖.๓ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ตั้ งกระทู้ ถ ามการบริห ารงานในการประชุ ม สภาเทศบาลต าบล
นาบอน
๗. ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่ นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้ มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุค ลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อานาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อานาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลนาบอน เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการทางาน
๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๘๑
๔. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอน จานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนินงาน เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินงาน
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาบอน เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานั กงานยุติธรรมจังหวัด
จานวน ๔ คน
- แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น จ านวน ๑ ศู น ย์
รวม ๔ คน
๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาบอน เพื่ อ ท าการปรับ ปรุ งระบบการปฏิ บั ติ งานในส่ ว นที่ ป ระชาชนได้ รับ ความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ผลลั พ ธ์ การพั ฒ นาเทศบาลต าบลนาบอน เป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
๔.๔ เสริ ม พลั งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (Community) และบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ต่ อ ต้ า น
การทุจริต
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ ข องพวกพ้ อ ง โดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมายและศี ล ธรรม เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ห น้ า ที่ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะ
ทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

๘๒
๓. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลนาบอน
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้
๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันในระดับเทศบาล
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ตที่ เกิดขึ้น ในหน่ว ยงานภาครัฐ ได้ ส่ งผลเสี ยหายกั บประเทศชาติอย่า งมาก
จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตาบลนาบอน
๕. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์

๘๓
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
๖.๖ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องทีไ่ ด้รับการร้องเรียน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐.๒ นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
๑๐.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้
เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับ ว่าด้ว ยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์ การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้ างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถ
เกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตาบลนาบอน มีภารกิจ
หน้ าที่ ในการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามก้ าวหน้ าเจริญ รุ่ งเรื อ ง โดยการมี ส่ ว นร่ว มของภาครั ฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้ เจริญก้าวหน้าได้นั้น
จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอย
สนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์
รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็ น เครือ ข่ ายร่ ว มกั บ เทศบาลต าบลนาบอน ในการร่ว มคิ ด ร่ว มพิ จ ารณา ร่ว มตั ด สิ น ใจ ร่ว มท า ร่ว ม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น เทศบาลตาบลนาบอน พิจารณา
แล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการส่งเสริมและพั ฒนา เครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายด้านการป้ องกันการทุจริต
ให้มี ความเข้มแข็ง

๘๔
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนั กเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต
๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลนาบอน
๔. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลนา
บอน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลนาบอน
๕. สถานที่ดาเนินการ ในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลนาบอน
๖. วิธีดาเนินงาน
๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิ จ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการ ทุจริตเทศบาลตาบลนาบอน
๒. จั ดทาฐานข้อมูล บุ คคล องค์กร ส่ ว นราชการ และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นทุกแห่ ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้ งมีส่วนร่วมในการบริห ารราชการของเทศบาล
ตาบลนาบอน ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่ว มรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
๕. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลนาบอน กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาบอน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๒. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลนาบอน

