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บทนำ
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี ยงในกำรเกิดกำรทุจริ ตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเกิดกำรทุจริ ตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีวตั ถุประสงค์เพี่อต้องกำรบ่งชี้
ควำมเสี่ ยง ของกำรทุจริ ตที่มีอยูใ่ นองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริ ตที่อำจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรื อหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้อง กับกำรกระทำทุจริ ต เพี่อพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกันกำรทุจริ ตที่มี
อยูใ่ นปัจจุบนั มีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล หรื อไม่
กำรทุจริ ตในระดับท้องถิ่น พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริ ตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
กำรกระจำย อำนำจลงสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แม้ว่ำโดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอำนำจมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพี่อให้บริ กำรต่ำง ๆ ของรัฐสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกขึ้น มี
ประสิ ทธิภำพมำกขึ้น แต่ในทำงปฏิบตั ิทำให้แนวโน้มของ กำรทุจริ ตในท้องถิ่นเพิ่มมำกยิง่ ขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริ ตในส่ วนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จำแนกเป็ น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) กำรทุจริ ตด้ำนงบประมำณ กำรทำบัญชี กำรจัดชื้อจัดจ้ำง และกำรเงินกำรคลัง ส่ วนใหญ่เกิดจำก
กำรละเลยของ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๒) สภำพหรื อปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล
๓) สภำพกำรทุจริ ตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย
๔) สภำพหรื อลักษณะปัญหำของกำรทุจริ ตที่เกิดจำกกำรขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจและขำดคุณธรรม
จริ ยธรรม
๕) สภำพหรื อลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ
๖) สภำพหรื อลักษณะปัญหำของกำรทุจริ ตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำยในกำร
ตรวจสอบจำก ภำคส่วนต่ำง ๆ
๗) สภำพหรื อลักษณะปัญหำของกำรทุจริ ตที่เกิดจำกอำนำจ บำรมี และอิทธิพลท้องถิ่น
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สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่ กำรทุจริ ตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสำมำรถสรุ ปเป็ นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกำส แม้วำ่ ในปัจจุบนั มีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแต่
พบว่ำ ยังคงมีช่องว่ำงที่ทำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริ ต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็เป็ นอีกโอกำส
หนึ่งที่ทำให้เกิดกำรทุจริ ต
๒) สิ งจูงใจ เป็ นที่ยอมริ บว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่ องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบนั มุ่งเน้น ที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
กำรทุจริ ตมำกยิง่ ขึ้น
๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่ งใส กำรทุจริ ตในปัจจุบนั มีรูปแบบที่ซบั ช้อนขึ้น โดยเฉพำะกำร
ทุจริ ต ในเชิงนโยบำยที่ทำให้กำรทุจริ ตกลำยเป็ นควำมชอบธรรมในสำยตำของประชำชน ขำดกลไกกำร
ตรวจสอบควำมโปร่ งใส ที่มีประสิ ทธิภำพ ดังนั้นจึงเป็ นกำรยำกที่จะเข้ำไปตรวจสอบกำรทจริ ตของบุคคล
เหล่ำนี้
๔) กำรผูกขำดในบำงกรณี กำรดำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรจัดชื้อ - จัดจ้ำง เป็ นเรื่ องของกำรผูกขำด
ดังนั้นจึงมี ควำมเกี่ยวข้องเป็ นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ในบำงครั้งพบบริ ษทั มีกำรให้สินบนแก่
เจ้ำหน้ำที่เพี่อให้ตนเองได้ริบสิ ทธิในกำร ดำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รู ปแบบของกำรผูกขำด ได้แก่ กำร
ผูกขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำนภำครัฐ
๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ข้ำรำชกำร มีพฤติกรรมกำรทุจริ ต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ทำให้เจ้ำหน้ำที่ตอ้ ง
แสวงหำช่องทำงเพี่อเพิ่ม “รำยได้พิเศษ” ให้กบั ตนเองและครอบครัว
๖) กำรขำดจริ ยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบรำณ ควำมชี่อสัตย์สุจริ ตเป็ นคุณธรรมที่ได้รับกำรเน้นเป็ นพิเศษถือ
ว่ำ เป็ นเครื่ องรัดควำมดีของคน แต่ในปัจจุบนั พบว่ำ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลัวบำปน้อยลง และ
มีควำมเห็นแก่ตวั มำกยิง่ ขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่ต้ งั มำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบนั ค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี คนที่มีควำมชี่อสัตย์สุจริ ตเป็ นยกย่อง
คนที่ มีเงิน คนที่เป็ นเศรษฐี มหำเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสู ง ด้วยเหตุน้ ี ผูท้ ี่มีค่ำนิยมที่ผิดเห็นว่ำ
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กำรทุจริ ตเป็ นวิถีชีวิต เป็ นเรื่ องปกติธรรมดำ เห็นคนชื่อเป็ นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็ นคนฉลำด ย่อมจะทำกำร
ทุจริ ตฉ้อรำษฎร์บงั หลวง โดยไม่มี ควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของบ้ำนเมือง
๒. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบนั ปั ญหำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันในประเทศไทยถือเป็ นปัญหำเรื้ อรังที่นบั วันยิง่ จะทวีควำม
รุ นแรงและสลับซับช้อน มำกยิง่ ขึ้นและส่ งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ต่อควำมมัน่ คงของชำติ
เป็ นปัญหำลำดับต้น ๆ ที่ชดั ขวำงกำรพัฒนำ ประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่ องจำก
เกิดขึ้นทุกภำคส่ วนในสังคมไทย ไม่วำ่ จะเป็ นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจำกภำยนอกสังคมว่ำเป็ นองค์กรที่เอื้อต่อกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันและมักจะ ปรำกฏข่ำวกำร
ทุจริ ตตำมลี่อและรำยงำนของทำงรำชกำรอยูเ่ สมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอำนำจและ
ควำมศรัทธำต่อระบบกำรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่ำงยิง่ ส่ งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่ องกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชันมีผล ในเชิงลบ สอดคล้องกับกำรจัดอันดับดัชนี ข้ วึ ดั ภำพลักษณ์คอร์ รัปชัน (Corruption
Perception Index - CPI) ซึ่งเป็ น เครื่ องมีอที่ใช้ประเมินกำรทุจริ ตคอร์ ริปชันทัว่ โลกที่จดั โดยองค์กรเพี่อควำม
โปร่ งใสนำนำชำติ (Transparency International- IT) พบว่ำ ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ำงปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ อยูท่ ี่ ๓๕-๓๘ คะแนน จำกคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อนั ดับที่ ๗๖ จำก ๑๖๘ ประเทศ
ทัว่ โลก และเป็ นอันดับที่ ๓ ในประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิ งคโปร์และประเทศมำเลเซีย และส่ ำสุ ด
พบว่ำผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จำกปี ๒๕๕๘ ได้ลำดับที่ ๑๐๑ จำก ๑๖๘
ประเทศ ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีปัญหำกำรคอร์รัปชันอยูใ่ นระดับสูง
แม้วำ่ ในช่วงระยะที่ฝำนมำ ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำมกำรป้องกันกำร
ทุจริ ต ไม่วำ่ จะเป็ น กำรเป็ นประเทศภำคีภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติวำ่ ด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต (United
Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำรจัดตั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คณะกรรมกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติได้จดั ทำยุทธศำสตร์ชำติวำ่ ด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตมำแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหำ กำรทุจริ ตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลด
น้อยถอยลง สำเหตุที่ทำให้กำรทุจริ ตเป็ นปัญหำที่สำคัญของสังคมไทยประกอบ ด้วยปัจจัยทำงด้ำนพื้นฐำน
โครงสร้ำงสังคม ซึ่งเป็ นสังคมที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐำนควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรื ออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐำนของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพำะ
ในหมู่ญำติพี่นอ้ ง และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริ โภคนิยม วัตถุนิยม ติดควำมสบำย ยกย่องคนที่มีเงินและ
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มีอำนำจ คนไทยบำงส่วน มองว่ำกำรทุจริ ตคอรัปชันเป็ นเรื่ องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้วำ่ เป็ นปัญหำที่ฝัง
รำกลึกในสังคมไทยมำตั้งแต่อดีตหรื อ กล่ำวได้วำ่ เป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำนิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
ผนวกกับปัจจัยทำงด้ำนกำรทำงำนที่ไม่ได้บูรณำกำร ควำมร่ วมมือของทุกภำคส่วนไว้ดว้ ยกัน จึงส่งผลให้
กำรทำงำนของกลไกหรื อควำมพยำยำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นไม่สำมำรถ ทำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ขำดควำม
เข้มแข็ง
ปัจจุบนั ยุทธศำสตร์ชำติวำ่ ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตที่ใช้อยูเ่ ป็ นฉบับที่ ๓ เริ่ มจำกปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็ นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นสังคม
มิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉย ต่อกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยได้รับควำมร่ วมมือจำกฝ่ ำยกำรเมือง หน่วยงำน
ชองรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทกั ษ์รักษำ ผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพี่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่ งใสทัดเทียมนำนำ อำรยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอำด ไทยทั้งชำติตำ้ นทุจริ ต” มิเป้ำหมำยหลักเพี่อให้ประเทศไทย ได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู ้กำร
ทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำรที่ระดับ
คะแนนจะสู งขึ้นได้น้ นั กำรบริ หำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและ
ประชำชน ต้องมิพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริ ตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้กำหนดยุทธศำสตร์ กำรดำเนินงำนหลักออกเป็ น ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริ ต
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทจริ ต
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทจริ ตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทจริ ตเชิงรุ ก
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริ ต
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู ้กำรทจริ ต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพี่อให้กำรดำเนิ นกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตบังเกิดผลเป็ น
รู ปธรรมในทำงปฏิบตั ิ เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์วำ่ ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต
ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำร
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บริ หำรจัดกำรที่มิควำมโปร่ งใส สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรม สุ จริ ตให้เกิดในสังคมอย่ำงยัง่ ยืน จึงได้ดำเนินกำร
จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต เพี่อกำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อน ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริ ตผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรต่ำง ๆ ที่เป็ นรู ปธรรมอย่ำงขัดเจน อันจะน้ำไปสู่ กำรปฏิบตั ิอย่ำง
มิประสิ ทธิภำพ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตอย่ำงแท้จริ ง
๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
๑) เพี่อยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ หำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒) เพี่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ ำยกำรเมือง
ข้ำรำชกำรฝ่ ำยบริ หำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น
๓) เพี่อให้กำรบริ หำรรำชกำรชององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นไปตำมหลักบริ หำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพี่อส่งเสริ มบทบำทกำรมิส่วนร่ วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ชองภำค ประชำชนในกำรบริ หำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๕) เพี่อพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครื อข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิรำชกำร ของ
องค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่น
Action Plan
๔. เป้ำหมำย
๑) ข้ำรำชกำรฝ่ ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ ำยบริ หำร บุคลำกรชององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชำชนใน ท้องถิ่นมีจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรให้บงั เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนท้องถิ่น ปรำศจำกกำร ก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบตั ิตำมมำตรกำรจริ ยธรรม กำรชัด
กันแห่งผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่ องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบตั ิงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบชองข้ำรำชกำร
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๓) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ หรื อบริ หำรรำชกำรชององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๔) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครื อข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิรำชกำรชององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็ง ในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจอย่ำงเหมำะสม
๕) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีแผนงำนที่มีประสิ ทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระทำกำรทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็ นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน
๕. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
๑) ข้ำรำชกำรฝ่ ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ ำยบริ หำร บุคลำกรชององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชำชนในท้องถิ่น มิจิตสำนึกรักท้องถิ่นชองตนเอง อันจะนำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ต (Anti - Corruption) จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม จริ ยธรรม หลักธรรมำภิบำล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำร ทำงำนและชีวิตประจำวัน
๒) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสำมำรถบริ หำรรำชกำรเป็ นไปตำมหลักบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(Good Governance) มิควำมโปร่ งใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภำคประชำชนมิส่วนร่ วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่ วมทำ ร่ วมตัดสิ นใจรวมถึงร่ วมตรวจสอบในฐำนะ
พลเมืองที่มิจิตสำนึก รักท้องถิ่น อันจะนำมำซึ่งกำรสร้ำงเครื อข่ำยภำคประชำชนที่มิควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำ
ระวังกำรทุจริ ต
๔) สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครื อข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิรำชกำรชอง
องค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่นทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มิควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริ ต
๕) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมิแนวทำงกำรบริ หำรรำชกำรที่มิประสิ ทธิภำพ ลดโอกำสในกำร
กระทำกำรทุจริ ตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็ นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่ วนให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้ำนกำรป้ องกันกำรทุจริ ต อันจะ ส่ งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำม
ร่ วมมือกันเป็ นเครื อข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริ ตที่เข้มแข็งอย่ำง ยัง่ ยืน
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แผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

๑ .ก ำ ร
ส ร้ ำ ง
สังคมที่ไม่
ทนต่อกำร
ทุจริ ต

ภำรกิจตำมมิติ

๑.๑ กำรส ร้ ำ ง
จิ ต ส ำนึ กแล ะ
ควำมตระหนัก
แก่ บุ ค ลำกรทั้ง
ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร
ก ำรเมื อ งฝ่ ำย
ส ภ ำ ท้ อ ง ถิ่ น
และฝ่ ำยประจำ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
๑.๒ กำรสร้ ำ ง
จิ ต ส ำนึ กแล ะ
ควำมตระหนัก
แก่ ป ระชำช น
ทุ กภำคส่ วนใน
ท้องถิ่น

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

๑ .๒ .๑ โ ค ร ง ก ำ ร
ส่ ง เส ริ ม อ ำ ชี พ ต ำ ม
แ น ว ท ำ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง
๑ .๒ .๒ โ ค ร ง ก ำ ร
ส่ ง เสริ ม อำชี พ ผูส้ ู ง อำยุ
แ ล ะ ผู ้ พิ ก ำ ร ใ น เข ต
เทศบำล

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
๑ . ๑ . ๑ โ ค ร ง ก ำ ร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
ฝึ ก อ บ รม เส ริ ม ส ร้ ำ ง
จิ ต ส ำนึ ก ด้ำ นคุ ณ ธรรม
และจริ ยธรรมในกำร
ปฏิบตั ิรำชกำร

หมำย
เหตุ
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

๑.๓ กำรสร้ ำ ง
จิ ต ส ำนึ กแล ะ
ควำมตระหนัก
แ ก่ เด็ ก แ ล ะ
เยำวชน
มิติที่ ๑

รวม

๒ .ก ำ ร
บ ริ ห ำ ร
รำช ก ำร
เ พื่ อ
ป้ อ ง กั น
กำรทุจริ ต

๒ .๑ แ ส ด ง
เจต จ ำน งท ำง
กำรเมืองในกำร
ต่ อ ต้ ำ น ก ำ ร
ทุ จ ริ ต ข อ ง
ผูบ้ ริ หำร
๒.๒ มำตรกำร
ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม
โปร่ งใสในกำร
ปฏิบตั ิรำชกำร

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมำ งบประมำ งบประมำณ งบประมำณ
ณ(บำท) ณ(บำท)
(บำท)
(บำท)
๑.๓.๑ โครงกำรโลกสดใส ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
ด้วยมือเยำวชน
๑.๓.๒ โครงกำรฝึ กทัก ษะ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ในด้ำนกีฬำ(ฟุตบอล)ให้แก่
เยำวชน
มำตรกำร/กิจกรรม/
๕ โครงกำร
๒.๑.๑ กิ จ กรรมประกำศ
เจตจำนงต่อต้ำนกำรทุ จริ ต
ข อ ง ผู ้ บ ริ ห ำ ร อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
๒.๒.๑(๑) มำตรกำรกำร
สร้ำงควำมโปรงใสในกำร
บริ หำรงำนบุคคล
๒.๒.๑(๒) มำตรกำรออก
ค ำสั่ งมอบหมำยของนำยก
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น และหั ว หน้ ำ ส่ ว น
รำชกำร
๒.๒.๑(๓) กิ จ กรรมสร้ ำ ง
ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร
พิจำรณำเลื่อนขั้น

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

หมำย
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมำ งบประมำ งบประมำณ งบประมำณ
ณ(บำท) ณ(บำท)
(บำท)
(บำท)
๒ .๒ .๒ (๑ ) โ ค ร ง ก ำร
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒ .๒ .๒ (๒ ) กิ จ ก ร ร ม
“ควบคุ ม กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี ”
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “กำร
พั ฒ น ำ แ ผ น แ ล ะ
กระบวนกำรจัดหำพัสดุ”
๒ .๒ .๒ (๔ ) กิ จ ก ร ร ม
“สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ”
๒.๒.๓ (๑) กิ จ กรรมกำร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
จัด บริ กำรสำธำรณะและ
ก ำร บ ริ ก ำร ป ร ะ ช ำ ช น
เพื่อให้เกิดควำมพึ่งพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเที ยมกัน
และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๒.๒.๓ (๒) มำตรกำรกำร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ป้องกันกำรทุจริ ตและสร่ ำง
ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร
ด ำเนิ นงำนทะเบี ย นและ
บัตรประจำตัวประชำชน
๒.๒.๓ (๓) โครงกำรจ้ำ ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ส ำรวจควำมพึ่ ง พอใจของ
ผูร้ ับบริ กำร

หมำย
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมำ งบประมำ งบประมำณ งบประมำณ
ณ(บำท) ณ(บำท)
(บำท)
(บำท)
๒.๓ มำตรกำร ๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมกำรลด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
กำรใช้ดุลยพินิจ ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
และใช้อำนำจ ๒.๓.๑ (๒) โครงกำรลด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
หน้ำที่ให้
ขั้ น ต อน แล ะ ระ ยะเวล ำ
เป็ นไปตำม
ปฏิบตั ิรำชกำร
หลักกำรบริ หำร ๒.๓.๒ (๑) มำตรกำรกำร
กิจกำร
มอบอำนำจอนุ ม ัติ อนุ ญำต
บ้ำนเมืองที่ดี
สั่งกำร เพื่ อลดขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิรำชกำร
๒.๓.๒ (๒) มำตรกำรกำร
ม อ บ อ ำน ำจ ข อ ง น ำย ก
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น
๒.๓.๒ (๓) มอบอำนำจเจ้ำ
พ นั ก ง ำ น ท้ อ ง ถิ่ น ต ำ ม
พระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อำคำร พ.ศ.๒๕๒๒
๒.๓.๒ (๔) มำตรกำรกำร
ออกค ำสั่ ง มอบหมำยของ
น ำ ย ก เ ท ศ ม น ต รี
ปลัด เทศบำลและหั ว หน้ ำ
ส่วนรำชกำร
๒.๔ กำรเชิดชู ๒.๔.๑ (๑) โครงกำรยกย่อง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
เกียรติแก่
เชิ ดชู เกี ยรติ ห น่ วยงำน /
หน่วยงำน/
บุคคลที่ประพฤติปฏิบตั ิตน
บุคคลในกำร ให้เป็ นที่ประจักษ์
ดำเนินกิจกำร
กำรประพฤติ

หมำย
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มิติ

ปฏิบตั ิตนให้
เป็ นที่ประจักษ์
ภำรกิจตำมมิติ

๒.๕ มำตรกำร
จัด กำรในกรณี
ได้ ท รำบ ห รื อ
รั บ แ จ้ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบ
กำรทุจริ ต

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมำ งบประมำ งบประมำณ งบประมำณ
ณ(บำท) ณ(บำท)
(บำท)
(บำท)
๒.๔.๑ (๒) กิจกรรมยกย่อง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
และเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่ บุ ค คล
หน่วยงำนองค์กรดีเด่นผูท้ ำ
คุ ณ ประโยชน์ ห รื อ เข้ำร่ วม
ใน กิ จกรรมขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
๒.๔.๑ (๓) กิ จ กรรมเชิ ด ชู ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
เกี ยรติ ป ระชำช น ผู ้ มี จิ ต
สำธำรณะ
๒ .๕ .๑ (๑ ) ม ำ ต ร ก ำ ร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
“จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิ บัติ
รำชกำร”
๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “กำร
จัด ท ำข้อ ตกลงกำรปฏิ บัติ
รำชกำรของเทศบำลตำบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
เมืองรำมันห์”
๒ .๕.๒ (๑) กิ จ กรรมให้
ค วำม ร่ วม มื อ กั บ ห น่ วย
ตรวจสอบที่ ไ ด้ด ำเนิ น กำร
ตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ เพื่ อ กำร
ตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ล
กำรป ฏิ บั ติ รำช กำรขอ ง
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๒.๕.๒ (๒) มำตรกำรให้
ควำมร่ วมมือกับหน่ วยงำน
กำรตรวจสอบทั้ง ภำคและ

หมำย
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

มิติที่ ๒

รวม

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

๓ .ก ำ ร
ส่ ง เส ริ ม
บ ท บ ำท
และกำรมี
ส่ วน ร่ วม
ขอ งภ ำค
ประชำชน

๓ .๑ จั ด ใ ห้ มี
แ ล ะ เผ ย แ พ ร่
ข้อ มู ล ข่ ำ วสำร
ใน ช่ อ งท ำงที่
เป็ นกำรอำนวย
ควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มี
ส่ ว น ร่ ว ม

องค์กรอิสระ
๒ .๕ .๓ (๑ ) ม ำต ร ก ำร
“แ ต่ งตั้ ง ” ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ
เกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน
โครงกำร/กิจกรรม/
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
มำตรกำร
งบประมำ งบประมำ งบประมำณ งบประมำณ
ณ(บำท) ณ(บำท)
(บำท)
(บำท)
๒ .๕ .๓ (๒ ) ม ำต รก ำร
“ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ เรื่ อง
ร้ อ ง เ รี ย น ก ร ณี มี
บุ ค ค ล ภ ำ ย น อ ก ห รื อ
ป ร ะ ช ำ ช น ก ล่ ำ ว ห ำ
เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลตำบล
เมื อ งรำมัน ห์ ว่ำทุ จ ริ ตและ
ปฏิ บ ัติ ร ำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ”
๑๐ มำตรกำร/๑๒กิจกรรม/
๓ โครงกำร
โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมำ งบประมำ งบประมำณ งบประมำณ
ณ(บำท) ณ(บำท)
(บำท)
(บำท)
๓ .๑ .๑ (๑ ) ม ำ ต ร ก ำ ร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
“ ป รั บ ป รุ ง ศู น ย์ ข ้ อ มู ล
ข่ำวสำรของเทศบำลตำบล
เ มื อ ง ร ำ มั น ห์ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น”
๓.๑.๑(๒) กิ จ กรรม “กำร
ออก ระเบี ยบ จั ด ตั้ งศู น ย์
ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำล

หมำย
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ตรวจสอบกำร
ปฏิ บ ัติ ร ำชกำร
ต ำม อ ำน ำจ
ห น้ ำ ที่ ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นได้
ทุกขั้นตอน
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

๓.๒ กำรรับฟั ง
ค ว ำม คิ ด เห็ น
และตอบสนอง
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/
ร้ อ งทุ ก ข์ ข อ ง
ประชำชน

ตำบลเมืองรำมันห์
๓.๑.๑(๓) กิจกรรม “อบรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ให้ควำมรู ้ตำม พรบ. ข้อมูล
ข่ ำ วสำรของรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐
๓ .๑ .๒ (๑ ) ม ำ ต ร ก ำ ร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
“เผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ ำ วสำรที่
สำคัญและหลำกหลำย”
โครงกำร/กิจกรรม/
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
มำตรกำร
งบประมำ งบประมำ งบประมำณ งบประมำณ
ณ(บำท) ณ(บำท)
(บำท)
(บำท)
๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “ กำร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรด้ำน
กำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และ
ทรัพ ย์สิ นของเทศบำลและ
ก ำ ร รั บ เรื่ อ ง ร้ อ ง เรี ย น
เกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง”
๓.๑.๓ (๑) มำตรกำร “จัด
ให้ มี ช่ อ งทำงที่ ป ระชำชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
เข้ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของ
เทศบำลตำบลเมองรำมัน
๓.๑.๓ (๒) โครงกำรสื่ อ
ประชำสัมพันธ์
๓.๒ .๑ (๑) โครงกำรจั ด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ประชำคมแผน
๓.๒.๑ (๒)กำรดำเนิ น งำน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ศู น ย์รั บ เรื่ อ งรำวร้ อ งทุ ก ข์
ของเทศบำลต ำบลเมื อ งรำ
มันห์
๓.๒.๑ (๓) กำรดำเนิ นงำน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ศู น ย์กับ เรื่ อ งรำวร้ อ งทุ ก ข์
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

๓ .๓ ก ำ ร
ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
ป ร ะ ช ำช น มี
ส่ ว น ร่ ว ม
บริ หำรกิ จ กำร
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ วน
ท้องถิ่น

เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๓.๒.๒ (๑) มำตรกำรแก้ไข ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
เหตุ เดื อ ดร้ อ นรำคำญ ด้ำน
ก ำ ร ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม
๓ .๒ .๒ (๒ ) กิ จ ก ร ร ม
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อ เท็ จ จริ งให้ ผู ้ร้ อ งเรี ย น/
ร้องทุกข์รับทรำบ
โครงกำร/กิจกรรม/
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
มำตรกำร
งบประมำ งบประมำ งบประมำณ งบประมำณ
ณ(บำท) ณ(บำท)
(บำท)
(บำท)
๓.๓.๑ (๑) มำตรกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสนั บ สนุ น
ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น ำ
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๓ .๓ .๑ ( ๒ ) ป ร ะ ชุ ม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ป ระช ำค ม ห มู่ บ้ ำ น แล ะ
ประชำคมตำบลประจำปี
๓.๓.๑ (๓ ) กำรส่ งเสริ ม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
และสนั บ สนุ น กำรจัด ท ำ
แผนชุมชน
๓ .๓ .๒ (๑ ) ม ำต ร ก ำร
แต่ ง ตั้ง ตัว แทนประชำคม
เข้ำร่ วมเป็ นคณะกรรมกำร
ตรวจรับงำนจ้ำง
๓.๓.๓. (๑) กิ จ กรรมกำร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ำรป ฏิ บั ติ
รำชกำรของเทศบำลตำบล
เมืองรำมันห์
๓ .๓ .๓ (๒ ) ม ำต ร ก ำร
-

หมำย
เหตุ
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ตรวจส อบ โด ย
คณะกรรมกำรประเมิ น ผล
กำรปฏิ บ ัติ ต ำมหลัก เกณฑ์
และ
วิ ธี ก ำ ร บ ริ ห ำ ร กิ จ ก ำ ร
บ้ำ นเมื อ งที่ ดี ข องเทศบำล
ต ำบ ล เมื อ งรำมั น ห์ ต ำม
ช่ อ ง ท ำ ง ที่ ส ำ ม ำ ร ถ
ดำเนินกำรได้
มิติที่ ๓

รวม

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

๔ .ก ำ ร
เสริ มสร้ำง
แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
ก ล ไ ก ใน
ก ำ ร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบ ัติ
รำช ก ำร
ข อ ง
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค รอ ง
ส่ ว น
ท้องถิ่น

๔ .๑ มี ก ำรจั ด
วำงระบบและ
รำยงำน ก ำร
ควบคุ ม ภำยใน
ต ำ ม ที่
คณะกรรมกำร
ต ร ว จ เ งิ น
แผ่นดินกำหนด

๔ .๒ ก ำ ร
ส นั บ ส นุ น ให้

๘ มำตรกำร/๙ กิจกรรม/
๒ โครงกำร
โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมำ งบประมำ งบประมำณ งบประมำณ
ณ(บำท) ณ(บำท)
(บำท)
(บำท)
๔.๑.๑ (๑) โครงกำรจัด ท ำ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
แผนกำรตรวจสอบภำยใน
ป ร ะ จ ำ ปี ป ร ะ จ ำ ปี
ง บ ป ร ะ ม ำณ ๒ ๕ ๖ ๑ ๒๕๖๔
๔.๑.๑ (๒) โครงกำรจัดทำ
รำยงำนกำรควบคุมภำยใน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔.๑.๑ (๒) กิจกรรมติดตำม
ประเมิ น ผล กำรควบคุ ม
ภำยใน
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔ .๑ .๑ (๓ ) ม ำ ต ร ก ำ ร
ติ ด ตำมประเมิ น ผลระบบ
ควบ คุ ม ภำยใน เท ศบ ำล
ตำบลเมืองรำมันห์
๔.๒ .๑ (๑) กิ จ กรรมกำร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
รำยงำนกำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น ให้

หมำย
เหตุ
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มิติ

ภำคประชำชน ประชำชนได้รับทรำบ
มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบกำร
ปฏิ บ ัติห รื อกำร
บริ หำรรำชกำร
ตำมช่ อ งทำงที่
ส ำม ำรถ
ดำเนินกำรได้
ภำรกิจตำมมิติ
โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร
๔ .๓ ก ำ ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บ ท บ ำท ก ำร
ตรวจสอบของ
สภำท้องถิ่น

๔.๔ เสริ ม พลัง
กำรมี ส่ ว นร่ ว ม
ข อ ง ชุ ม ช น
(Community)

มิติที่ ๔

รวม

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

งบประมำ งบประมำ งบประมำณ งบประมำณ
ณ(บำท) ณ(บำท)
(บำท)
(บำท)
๔.๓.๑ (๑) โครงกำรอบรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ให้ ค วำม รู ้ ด้ ำ น ระ เบี ย บ
กฎหมำยท้องถิ่ น ผูบ้ ริ ห ำร
และสมำชิกสภำท้องถิ่น
๔.๓.๑ (๒) กิ จ กรรมกำร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ส่งเสริ มและพัฒนำศักยภำพ
สมำชิกสภำท้องถิ่น
๔.๓.๒ (๑) กิ จกรรมกำรมี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ส่ วนร่ วมในกำรปฏิ บตั ิงำน
ของสมำชิ ก สภำเทศบำล
ตำบลเมืองรำมันห์
๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมกำรติด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นกำรทุจริ ต
๔.๔.๑ (๒) มำตรกำรกำร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น ำ
เครื อ ข่ ำ ยด้ำ นกำรป้ อ งกั น
กำรทุจริ ต
๒ มำตรกำร/๗ กิจกรรม/
๓ โครงกำร

หมำย
เหตุ
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๑.ชื่อโครงกำร:โครงกำรฝึ กอบรมเสริ มสร้ำงจิตสำนึกด้ำนคุณธรรมและจริ ยธรรมในปฏิบตั ิรำชกำร
๒.หลักกำรและเหตุผล
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช๒๕๖๐ บัญญัติให้มีประมวลจริ ยธรรม เพื่อ
กำหนดมำตรฐำนทำงจริ ยธรรมของผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรื อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และประกอบกับกำรประกำศ
ประมวลจริ ยธรรมเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ซึ่งหัวใจสำคัญของกำรทำงำนร่ วมกันเป็ นหมู่คณะอีก อย่ำงที่
ขำดไม่ได้คือคุณธรรม จริ ยธรรม เพรำะคุณธรรวมและจริ ยธรรม หมำยถึงกำรประพฤติ ปฏิบตั ิ อันถูกต้องดี
งำม ทั้ง กำย วำจำ และใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้ำบุคลำกรทุกคนที่ทำงำนร่ วมกันมี
คุณธรรมและจริ ยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว กำรปฏิบตั ิงำนทุกอย่ำงต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิ ทธิภำพ รวดเร็ว โปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้และผูม้ ำรับบริ กำรอย่ำงประชำชนก็จะได้รับกำร
เชื่อมัน่ และไว้วำงใจที่จะเข้ำรับบริ กำรที่องค์กรนั้นๆ
ทั้งนั้นเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ได้ให้ควำมสำคัญและเตรี ยมควำมพร้อมทั้งในด้ำนคน ได้แก่
บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ ำยบริ หำร ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ ำยสภำท้องถิ่นและข้ำรำชกำรฝ่ ำยประจำ
รวมถึงพนักงำนจ้ำง จึงได้มีกำรจัดทำโครงกำรฝึ กอบรมเสริ มสร้ำงจิตสำนึกด้ำนคุณธรรมและจริ ยธรรมใน
กำรปฏิบตั ิรำชกำรให้แก่ผบู ้ ริ กำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑เพื่อเป็ นกำรปลูกฝั่งและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
๓.๒เพื่อเป็ นกำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชำชน
๓.๓เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติปฏิบตั ิตำมประมวลจริ ยธรรม
๓.๔เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระทำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรื อมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๔.เป้ ำหมำย
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ผูบ้ ริ หำร สมำชิกสภำ และพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ จำนวน
๘๐ คน
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖.วิธีกำรดำเนินกำร
จัดอบรมคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่ผูบ้ ริ หำร สมำชิกสภำ และพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอดควำมรู ้ปละประสบกำรณ์
ต่ำงๆ ในกำรปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต ให้ประพฤติปฏิบตั ิรำชกำรโดยยึดมัน่ ในหลัก
คุณธรรมและจริ ยธรรม และมีกำรศึกษำดูงำนหรื อทำกิจกรรมนอกสถำนที่ในบำงโอกำส
๗.ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
๔ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘.งบประมำณในกำรดำเนินกำร
๑๕๐,๐๐๐ บำท
๙.ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
สำนักงำนปลัดเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
ประชำชนผูม้ ำรับผิดชอบที่เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ประเมินควำมพอใจในกำรปฏิบตั ิ
ของพนักงำน โดยใช้แบบประเมินเป็ นตัวชี้วดั และต้องได้รับผลกำรประเมินมำต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐
ผลลัพธ์
ผูบ้ ริ หำร สมำชิกสภำ และพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เกิด
จิตสำนกที่ดีในกำรต่อต้นกำรทุจริ ต และประพฤติปฏิบตั ิโดยยึดมัน่ ตำมหลักประมวลจริ ยธรรม
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๑.ชื่อโครงกำร: โครงกำรส่งเสริ มอำชีพตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
๒.หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็ นมำ
โครงกำรอบรมให้ควำมรู ้สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นโครงกำรตำมแนว
พระรำชดำริ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภำพควำมเป็ นอยูท่ ี่ยำกจนของรำษฎร
พร้อมได้รับพระรำชทำงแนวทำงกำรดำเนินงำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ นำไปวำงแผนปฏิบตั ิให้ควำมช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหำให้กบั รำษฎรผูป้ ระสบควำมทุกข์ยำก ด้อยโอกำสและยำกจนตำมภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ ประเทศ โดย
เน้นให้ผลกำรดำเนิ นงำนตกถึงมือรำษฎรโดยตรงเป็ นเบื้องแรกให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำง “พออยู่ พอ
กิน” และขณะเดียวก็เป็ นกำรปูพ้นื ฐำนไว้สำหรับ “ควำมกินดี อยูด่ ี ในอนำคต” ด้วย ดังนั้น โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ จึงเป็ นโครงกำรที่มุ่งพัฒนำรำษฎรผูย้ ำกไร้ให้มีฐำนะ ควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
โดยเฉพำะประชำชนในชนบทที่ห่ำงไกล ทุรกันดำรและยำกจนอย่ำงแท้จริ ง โดยมีหลักกำรสำคัญคือ กำร
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เป็ นขั้นตอนตำมลำดับควำมจำเป็ น ประหยัด กำรพึ่งพำตนเอง ส่ งเสริ มควำมรู ้ และ
เทคนิควิชำกำรสมัยใหม่ที่เหมำะสม นอกจำกนั้น ยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงกระบวนกำรเรี ยนรู ้เพื่อให้ชุมชน
สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ และควำมต้องกำรของชุมชน สำมำรถวำงแผนกำรผลิตที่สอดคล้องกับศักยภำพของ
พื้นที่ และควำมพร้องของเกษตรได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนกำรแบบมีส่วนร่ วมของเกษตร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์จึงจัดทำ โครงกำรส่งเสริ มอำชีพตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ มำประยุกต์เผยแพร่ ให้กบั ผูม้ ีรำยได้นอ้ ย ด้วยโอกำสทำงสังคมและ
ประชำชนทัว่ ไปที่สนใจ
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ส่งเสริ มอำชีพให้กบั คนยำกจนในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๓.๒ส่งเสริ มควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพของประชำชนในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๓.๓สำมำรถนำควำมรู ้ไปสร้ำงรำยได้ให้กบั ตนเอง
๓.๔สร้ำงแนวคิดตำมแนวทำงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
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๔.เป้ำหมำยและผลผลิต
ประชำชนและผูท้ ี่มีควำมสนใจในกำรสร้ำงอำชีพในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖.วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ ประชำสัมพันธ์โครงกำรในกลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบ
๖.๒ จัดอบรมให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพให้กบั ผูร้ ่ วมโครงกำร
๖.๓ ศึกษำดูงำนในสถำนที่จริ ง
๖.๔ ฝึ กปฏิบตั ิงำนอย่ำงจริ งจัง
๗. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. งบประมำณกำรดำเนินกำร
๑๐๐,๐๐๐ บำท
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
กองกำรศึกษำ
๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพในชุมชน
๑๐.๒ ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรสำมรถนำไปประกอบอำชีพได้
๑๐.๓ มีรำยได้เพิ่มขึ้น ลดร่ ำยจ่ำย เกิดควำมพอเพียง
๑๐.๔ เกิดกำรเรี ยนรู ้และเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

23

มิติที่ ๒ กำรบริ หำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริ ต
๒.๑ แสดงเจตนำจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ หำร
๑. กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ หำรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๒. หลักกำรและเหตุผล
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จดั ทำยุทธศำสตร์ชำติวำ่ ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแล้ว ๓
ฉบับ ปัจจุบนั ที่ใช้อยู่เป็ นฉบับที่ ๓ เริ่ มจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่ กำรเป็ นประเทศที่มี
มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยได้รับ
ควำมร่ วมมือจำกฝ่ ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทกั ษ์รักษำผลประโยชน์ของ
ชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยที่มีศกั ดิ์ศรี และเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่ งใสทัดเทียมนำนำ
อำรยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติตำ้ นทุจริ ต” มีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู ้กำรทุจริ ต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่นอยกว่ำร้อย
ละ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสู งขึ้นได้น้ นั กำรบริ หำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่
สู งขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องพฤติกรรมแตงต่ำงจำกที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่
ในทำงทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนออกเป็ น ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริ ต
ยุทธศำสตร์ ๒ ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
ยุทธศำสตร์ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริ ตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริ ตเชิงรุ ก
ยุทธศำสตร์ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริ ต
ยุทธศำสตร์ ๖ ยกรพดับคะแนนดัชนีกำรรับรู ้กำรทุจริ ต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กำรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริ หำรรำชกำร
ตำมหลักกำรกระจำยอำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจจำกส่ วนกลำงลงสู่ทอ้ งถิ่นปละเป็ น
กลไกหนึ่งในกำรส่งเสริ มกำปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็ นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำบริ กำร
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สำธำรณะและกิจกรรมสำมำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้เกอดควำมยัง่ ยืนรัฐจะต้องให้ควำมเป็ นอิสระแองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งกำรก
ครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น และส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ น
หน่วยงำนหลักในกำรจัดทำบริ กำรสำธำรณะรวมทั้งมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่
ส่ วนกำรกำกับดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะทำได้เท่ำที่จำเป็ นตำมกรอบกฎหมำยกำหนด และต้อง
เป็ นไปเพื่อกำรคุม้ ครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ำปั ญหำทำงทุจริ ตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นเรื่ องที่มีกำรครหำ ที่ได้
สร้ำงควำมขมขื่นใจให้แก่คนทำงำนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมำเป็ นเวลำช้ำนำน ซึ่งหำกพิจำรณำ
จำนวนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนำนัปกำรที่คอยยัว่ ยวนใจ บัน่ ทอนควำม
คุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต ของคนทำงำนรำชกำรส่ วนท้องถิ่นให้เหื อดหำยไป และหำกจะว่ำกันไป
เรื่ องในทำนองเดียวกันก็สำมำรถเกิดขึ้นกับคนทำงำนในหน่วยรำชกำรอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงำน
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีจำนวนมำก และมำกกว่ำคนทำงำนในหน่วยรำชกำรอื่นๆ จึงมีโอกำสหรื อ
ควำมเป็ นไปได้สูงที่ครหำทำงนในท้องถิ่น อำจต้องถูกครหำในเรื่ องกำรใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบมำกกว่ำ
แม้วำ่ โอกำรหรื อช่องทำงที่คนทำงำนในท้องถิ่นจะใช้อำนำจออกนอกลู่นอกทำง จะมีได้ไม่มำกเท่ำกับ
คนทำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่น และมูลค่ำควำมเสี ยหำยของรัฐ ที่คนทำงำนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็ นแค่เศษผงธุลีของควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกกำรทุจริ ตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็ นที่ผบู ้ ริ หำรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตอย่ำงเห็นชัดเป็ นรู ปธรรม ด้วยกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต ส่งเสริ มให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบริ หำรงำนด้วยควำมโปร่ งใส มีควำมเข้มแข็งในกำรบริ กำรรำชกำรตำม
หลักกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรื อหลักธรรมำภิบำล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน และยกระดับ
มำตรฐำนในกำรป้ องกันกำรทุจริ ตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศต่อไป
๓. วัตถุปะสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ กำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ดว้ ย
กำรทำแผนป้องกันกำรทุจริ ตในองค์กรที่บริ หำร
๔.เป้ำหมำยและผลผลิต
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๔.๑ ประกำรเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำทุจริ ตของผูบ้ ริ หำร อย่ำงน้อง ๑ ฉบับ
๔.๒ มีกำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ หำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำทุจริ ตขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖.วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ ประกำศเจตจำนงทำงกำรเมืองในต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ หำรองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น
๖.๒ ประชุมหน่วยงำน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริ ต
๖.๔ ประชุมคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต
๖.๕ จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต
๖.๖ ประกำศใช้แผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต
๖.๗ ดำเนินกำรแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต
๖.๘ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๗. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
งำนตรวจสอบภำยใน
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๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
-มีประกำรเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำทุจริ ตของผูบ้ ริ หำร อย่ำงน้อง ๑ ฉบับ
-มีกำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ หำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
-มีแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำทุจริ ตขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น ๔ ปี จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
-กำรบริ หำรรำชกำรขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีควำมโปร่ งใส สำมำรถป้องกันกำรทุจริ ตของ
บุคคลำกรองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นได้
-ลดข้อร้องเรี ยนกำรดำเนินงำนขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น
โครงกำรส่งเสริ มอำชีพผูส้ ูงอำยุเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
ชื่อโครงกำร
ประจำปี
ยุทธศำสตร์ที่
แผนงำน

:โครงกำรส่งเสริ มอำชีพผูส้ ูงอำยุเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
:ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
:๓
:สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

๑. หลักกำรและเหตุผล
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์มีประชำกรทั้งสิ้ น ๕,๑๗๐ คน โดยมีประชำกรผูส้ ู งอำยุจำนวน
๖๕๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๖๗ ของประชำกรทั้งหมด ผูส้ ู งอำยุแบ่งเป็ นชำย ๒๘๗ คน หญิง ๓๖๘ คน
ในจำนวนนี้ มีผสู ้ ู งอำยุที่แสดงควำมจำนงรับเบี้ยยังชีพจำนวน ๔๗๓ คน ประชำกรส่ วนใหญ่ นับถือศำสนำ
อิสลำม คิดเป็ นร้อยละ ๗๒.๒๒ ของจำนวนผูส้ ูงอำยุที่มีอยูใ่ นเขตเทศบำล
โครงกำรส่งเสริ มอำชีพผูส้ ูงอำยุเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ มีกำรดำเนินกำรโดยผ่ำนกำรจัด
ประชำคมผูส้ ู งอำยุเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ได้รับควำมร่ วมมือจำกหน่ วยงำนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่
โดยมีเป้ำประสงค์ คือ
๑. มีระบบและกลไกกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนผูส้ ู งอำยุอย่ำงเป็ นรู ปธรรมและมีกำรบูรณำกำรในทุก
ระดับ
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๒.ประชำชนและทุกภำคส่ วนตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรเตรี ยมควำมพร้ อมเพื่อเข้ำสู่ สังคม
สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ
๓.ผูส้ ูงอำยุได้รับกำรคุม้ ครอง ส่ งเสริ มและสนับสนุน และภำคีเครื อข่ำยมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำงำน
ด้ำนผูส้ ูงอำยุ
๔. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ำรบริ ห ำรจัด กำรตำมหลัก ธรรมำภิ บ ำล ซึ่ งปั จ จุ บัน ศู น ย์
พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรผูส้ ู งอำยุบ ้ำนทักษิณ จังหวัดยะลำมีกำรส่ งเสริ มให้มีกำรจัดตั้งโรงเรี ยนผูส้ ู งอำยุของ
แต่ละพื้นที่ข้ ึนเพื่อให้ประชำชนและทุกภำคส่ วนตระหนัก และให้ควำมสำคัญในกำรเตรี ยมควำมพร้อมเพื่อ
เข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ
คุณภำพชีวิตเป็ นเป้ำหมำยหลักของสังคม คือผูส้ ู งอำยุมีสุขภำพกำยและจิตใจที่แข็งแรง ไม่
เกิดภำวะพึ่งพำเป็ นภำระแก่ผดู ้ ูแล และเกิดภำวะทุพพลภำพในที่สุด กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ กำรออกกำลังกำย
กำรให้ควำมรู ้ จึงเป็ นวิธีหนึ่ งที่จะสำมำรถช่วยให้ผสู ้ ู งอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ ึนรวมทั้งช่วยฟื้ นฟูสุขภำพให้ดี
ขึ้น และจะทำให้ผสู ้ ู งอำยุมีชีวิตอยูอ่ ย่ำงมีคุณค่ำสำมำรถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีควำมสุ ขในปั้นปลำย
ของชีวิต
จำกสภำพสังคมในปั จจุบ ัน โดยเฉพำะแรงงำนคุณ ภำพ ภำครัฐ และครัวเรื อนจะมี ภำระ
ค่ ำ ใช้จ่ำ ยเพิ่ ม ขึ้ น ในกำรดู แ ลและพัฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของผู ส้ ู ง อำยุใ นด้ำนต่ ำงๆ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภำระ
งบประมำณของภำครัฐในกำรดูแลผูส้ ู งอำยุ ทั้งในเรื่ องสวัสดิกำรทำงสังคม สุ ขภำพ และเศรษฐกิจ จึงต้องมี
กำรเตรี ย มพร้ อ มให้ สั ง คมและชุ ม ชนสำมำรถปรั บ ตัว รองรั บ ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงได้อ ย่ำง
เหมำะสม โดยอำศัยควำมร่ วมมือจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรนี้ เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เห็นถึงควำมสำคัญของสุ ขภำพของผูส้ ู งอำยุ และเพื่อ
เป็ นกำรพัฒนำสังคมและพัฒนำคุณภำพชี วิตของผูส้ ู งอำยุ ได้จดั โครงกำรส่ งเสริ มอำชี พผูส้ ู งอำยุเทศบำล
ตำบลเมืองรำมันห์ โดยมีกำรเชิญผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงำนในพื้นที่ร่วมในโครงกำรส่ งเสริ มอำชีพผูส้ ู งอำยุ
เทศบำลตำบลเมื องรำมันห์ อำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวัน ที่ ๒๐
กุมภำพันธ์ ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๑
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ควำมรู ้ ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูสุขภำพ ร่ ำงกำย และจิตใจของผูส้ ู งอำยุเพื่อเป็ นกำรสร้ำงขวัญ
และกำลังใจแก่ผสู ้ ู งอำยุ เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมรู ้ข่ำวสำรจำกกำรร่ วมพูดคุยสนทนำร่ วมกัน
๒.๒ เพื่อเป็ นกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชี วิตของผูส้ ู งอำยุและประชำชนเพื่อให้ผูส้ ู งอำยุและ
ประชำชนสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกโครงกำรส่ งเสริ มอำชีพผูส้ ู งอำยุ มำปรับใช้และพัฒนำชีวิตของตนเอง
และในชุมชน
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๒.๓ เพื่อสำมำรถนำควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่ได้มำเผยแพร่ ส่ งเสริ ม และแนะนำให้ผสู ้ ูงอำยุและ
ประชำชนในท้องถิ่ นได้รู้และเข้ำใจในกำรพัฒนำคุณ ภำพชี วิตและกำรดำเนิ นชี วิตในชุ มชน รั บฟั งควำม
คิดเห็นของผูส้ ูงอำยุในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๒.๔ เพื่อส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอำยุและประชำชนในชุมชนเกิดกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นทั้งใน
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรอยูร่ ่ วมกันของสังคมที่หลำกหลำยวัฒนธรรม ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
๓. เป้ำหมำย
๑.ผูส้ ูงอำยุ
๒.ผูด้ ูแลผูส้ ูงอำยุ

จำนวน
จำนวน
รวมทั้งสิ้ น ๙๐ คน

๖๐ คน
๓๐ คน

๔. วิธีดำเนินกำร
๔.๑ ทำหนังสื อเชิญผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องร่ วมหำรื อกำรดำเนินงำน
๔.๒ ประชุมคณะผูบ้ ริ หำร,สมำชิกสภำเทศบำล,พนักงำนเทศบำล,พนักงำนจ้ำง ผูส้ ูงอำยุ ประชำชน
ในพื้นที่ หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรี ยมกำร ดำเนิ นงำนตำมโครงกำร วำงแผนกำรดำเนิ นงำน
แต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรส่ งเสริ มอำชีพผูส้ ู งอำยุพร้อมมอบหมำยกำรทำงำนอย่ำงเป็ นระบบ
๔.๓ ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงต่ำงๆ เช่นเสี ยงตำมสำย และกำรประชำสัมพันธ์ผำ่ นผูน้ ำชุมชน
๔.๔ ประสำนหน่วยงำนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง คือ กำรประสำน วิทยำกรผูใ้ ห้ควำมรู ้ โดยได้มีกำร
ประสำนวิทยำกรจำก โรงพยำบำลรำมันและสำนักงำนเกษตรอำเภอรำมัน
๔.๕ ดำเนินงำนตำมโครงกำรในวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ โดยในกำรดำเนินงำน แบ่ง
ออกเป็ น ๓ ส่วน คือ ๑) กำรบรรยำย ๒) กำรฝึ กปฏิบตั ิ ๓)กำรประกวดผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร(รำยละเอียด
แนบท้ำย)
๔.๖ ติดตำมและประเมินผลโครงกำร
๔.๗ สรุ ป รวบรวมผลกำรดำเนินงำน
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๕. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ถึง เดือนมกรำคม ๒๕๖๑
ที่

กิจกรรม

ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ธ.ค.
๑-๑๕

ธ.ค.
๑๖-๓๐

ม.ค.
๑-๑๕

ม.ค.
๑๖-๓๐

ก.พ.
๑-๑๕

ก.พ.
๒๑-๒๘

๑ ทำหนังสื อเชิญประชุม
๒ ประชุมเพื่อดำเนินงำนโครงกำร
๓ ประชำสัมพันธ์โครงกำร
๔ ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๕ เตรี ยมกำรดำเนินงำน

๒๐ ก.พ.

๖ จัดโครงกำรฯ
๗ ติดตำมและประเมินผลโครงกำร
๘ สรุ ปผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร

๖. สถำนที่ดำเนินกำร
ศูนย์พฒั นำคุณภำพชีวิตและส่งเสริ มอำชีพผูส้ ูงอำยุเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ อำเภอรำมัน
จังหวัดยะลำ สำนักงำนเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
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๗. งบประมำณ
งบประมำณเทศบัญญัติรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน งำนบริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนิ นงำน หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริ ม
อำชีพผูส้ ู งอำยุและผูพ้ ิกำรในเขตเทศบำล ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บำท(เงินสำมหมื่นบำทถ้วน) เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ดังนี้
๑. ค่ำอำหำรกลำงวันจำนวน ๙๐ คนๆละ ๕๐.-บำท เป็ นเวลำ ๑ วัน เป็ นเงิน ๔,๕๐๐.-บำท
๒. ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื่ องดื่ม จำนวน ๙๐ คนๆละ ๒๕.-บำท ๒ มื้อ เป็ นเงิน ๔,๕๐๐.-บำท
๓. ค่ำวิทยำกร ๔ คนๆละ ๓ ชัว่ โมงๆละ ๖๐๐.-บำท
เป็ นเงิน ๗,๒๐๐.-บำท
๔. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดอบรมฯ(เอกสำรแนบท้ำย)
เป็ นเงิน ๑๓,๘๐๐.-บำท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น ๓๐,๐๐๐.-บำท
(เงินสำมหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ : ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉี่ยวจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริ ง
๘. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑ ผูส้ ูงอำยุขวัญและกำลังใจประชำชนได้รับควำมรู ้ข่ำวสำรจำกกำรร่ วมพูดคุยสนทนำร่ วมกัน
๒ ผูส้ ูงอำยุและประชำชนสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกศูนย์พฒั นำและส่งเสริ มอำชีพผูส้ ู งอำยุ มำปรับ
ใช้และพัฒนำชีวิตของตนเองและในชุมชน
๓ สำมำรถนำควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่ได้มำเผยแพร่ ส่ งเสริ ม และแนะนำให้ผสู ้ ูงอำยุและ
ประชำชนในท้องถิ่นได้รู้และเข้ำใจในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรดำเนินชีวิตในชุมชน รับฟังควำม
คิดเห็นของผูส้ ูงอำยุในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๔ ผูส้ ู งอำยุและประชำชนในชุมชนเกิดกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นทั้งในด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและกำรอยูร่ ่ วมกันของสังคมที่หลำกหลำยวัฒนธรรม ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
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โครงกำรจัดกิจกรรมโลกสดใสด้วยมือเยำวชน
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรเสริ มสร้ำง และ รักษำควำมสงบเรี ยบร้อย
แผนงำน
กิจกรรมเด็ก และ เยำวชน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองกำรศึกษำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๒๕ กำหนดให้รัฐต้องส่ งเสริ มกำร
ดำเนิ นงำน และจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ทุกรู ปแบบ ซึ่งเด็กและเยำวชนเป็ นทรัพยำกรที่มีควำมสำคัญควรได้รับกำร
พัฒ นำเพิ่ ม พู น ควำมรู ้ อยู่ เสมอ สำมำรถปรั บ ตัว ให้ เข้ำ กับ สภำพเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อม โดย
ตระหนักในคุณค่ำของควำมเป็ นไทย ทั้งนี้ กำรจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดช่องโหว่ในกำรเกิดปั ญหำสังคม โดย
กำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนได้มีส่วนร่ วมอย่ำงต่อเนื่ อง โดยยึดหลักกำรตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนำเด็กเยำวชนแห่งชำติ
ดังนั้น เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ได้จดั ทำโครงกำรโลกสดใสด้วยมือเยำวชน เพื่อเป็ นองค์กรกลำง
ของเด็กและเยำวชนในระดับชุมชน ทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนของเยำวชนในชุมชนประสำนกลุ่มต่ำงๆ ภำยใน
ชุมชนรวมสังเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ และข้อเสนอในกำรรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์กนั อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดระบบกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็ นระบบเพื่อส่งเสริ มกระบวนกำรเรี ยนรู ้
อย่ำงเป็ นรู ปธรรม และช่วยสร้ำงควำมสมัครสมำน ควำมสำมัคคีของเยำวชนในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำ
มันห์ รวมถึงทักษะกำรเป็ นผูน้ ำกำรบริ หำรจัดกำรองค์กร กำรสร้ำงเครื อข่ ำยควำมเข้มแข็งให้กบั องค์กรเด็ก
และเยำวชนในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ จะได้เป็ นพื้นฐำนให้กบั ครอบครัวให้มีควำมสุ ขต่อไป
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ ) เพื่อให้เยำวชนได้มีโอกำสทำงำนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รู ้บทบำทหน้ำที่ของตนเองอันจะ
นำไปสู่ กำรสร้ำงจิตสำนึกรักท้องถิ่นพร้อมที่จะดูแลรักษำสมบัติสำธำรณะ
๒.๒ ) เพื่ อฝึ กกำรเป็ นผูน้ ำ ผูต้ ำมที่ ดี กำรร่ วมกิ จกรรมเป็ นที ม ส่ งเสริ ม ศัก ยภำพของชุ ม ชนใน
ท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมนันทนำกำร
๒.๓ ) เพื่ อให้แกนนำกลุ่ม เยำวชน ได้ทำกิ จกรรมร่ วมกันส่ งผลให้เกิดควำมสันติ สุ ข โดยกำรที่
เยำวชนซึ่งมีควำมหลำกหลำยทำงศำสนำและวัฒนธรรม ได้มีปฏิสัมพันธ์ เรี ยนรู ้ร่วมกันเห็นใจซึ่งกันและกัน
เมื่อเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่จะเป็ นเครื อข่ำยทำงสังคมดูแลบ้ำนเมืองต่อไป
๒.๔ ) เพื่อเป็ นกำรขยำยผลกำรสร้ำงแกนนำเยำวชนในกลุ่ มต่อไป และนำมำประสำนกับโครงกำรที่
เทศบำลจะดำเนินกำรต่อไป

32

๒.๕ ) เพื่อเป็ นกำรเพิ่มพูนประสบกำรณ์ และเปิ ดกว้ำงด้ำนควำมคิดโดยกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่

๓. เป้ำหมำย
- เยำวชนที่อยูใ่ นเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
- ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร และเจ้ำหน้ำที่ควบคุมโครงกำร

จำนวน ๘๐ คน
จำนวน ๑๒ คน

๔. วิธีกำรดำเนินงำน
๔.๑ ) ประสำนงำน กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ ) แจ้งประชุม และ คัดเลือกเยำวชน
๔.๓ ) แต่งตั้งคณะทำงำน
๔.๔ ) ดำเนินกำรตำมโครงกำร
๔.๕ ) ประเมินผล
๔.๖ ) สรุ ปรำยงำนผล
๕. กิจกรรมและสถำนที่ดำเนินกำร
๕.๑ ) ฝึ กอบรมสร้ำงควำมรู ้จกั แบ่งกลุ่ม
๕.๒ ) พิธีปล่อยแถว
๕.๓ ) ฝึ กอบรมสร้ำงจิตสำนึก เสริ มทักษะกำรทำงำนเป็ นทีม ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผูน้ ำ ศิลปะกำรพูด กำรคิด มำรยำทสังคม กระบวนกำรส่วนร่ วม
๕.๔ ) ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
๕.๕ ) สรุ ปและเดินทำงกลับ

ภำวะ

๖. ระยะเวลำดำเนินกำร
วันที่ ๒๑ – ๒๕ เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๗.งบประมำณ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี ๒๕๖๐ แผนงำนสร้ ำงควำมเข้ม แข็ง ของชุ ม ชน งำนบริ ห ำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำร
ที่ ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่ นๆ เพื่ อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิ จกรรมโลกสดใสด้วยมื อเยำวชน ตั้งไว้
๒๐๐,๐๐๐ บำท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บำท โอนเพิ่มครั้งที่ ๙ ลงวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๐ เป็ นเงิน ๓๓๐,๐๐๐
บำท เพื่ อ จ่ ำ ย ค่ ำ อำหำรว่ำ งและเครื่ องดื่ ม ค่ ำน้ ำดื่ ม ค่ ำ เสื้ อ ค่ ำหมวก และอุ ป กรณ์ ก ำรสำธิ ต ปฏิ บ ัติง ำน
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ภำคสนำม ค่ ำจัดท ำเอกสำร ค่ ำตอบแทนวิ ท ยำกร ค่ ำวัส ดุ ส ำนัก งำน ค่ ำวัส ดุ ก่ อสร้ ำง ค่ ำวัส ดุ อุป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย ค่ำเดินทำง
ไปทัศนศึกษำดูงำน ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็ น
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น ๓๘๐,๐๐๐ บำท
(เงินสำมแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) (ภำคผนวก ก)
(ทุกรำยกำรถัวเฉลี่ยจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริ ง)
๘. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์

๙. หน่วยงำนที่สนับสนุน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์, จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๐.๑ ) แกนนำเยำวชนได้ทำกิจกรรมร่ วมกันส่ งผลให้เกิดผลควำมหลำกหลำยทำงศำสนำ และ
วัฒนธรรมให้มีปฏิสัมพันธ์เรี ยนรู ้ร่วมกัน
๑๐.๒ ) เยำวชนได้เปิ ดกว้ำงด้ำนควำมคิด และเกิดกำรเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ
๑๐.๓ ) เยำวชนได้รับกำรพัฒนำ และเรี ยนรู ้อย่ำงต่อเนื่อง
๑๐.๔ ) เยำวชนได้รู้ถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเองในสังคม
๑๐.๕ ) เยำวชนได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนผูน้ ำ
๑๐.๖ ) เยำวชนมีควำมรู ้รักสำมัคคีต่อกัน
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โครงกำรฝึ กอบรมทักษะทำงด้ำนกีฬำ (ฟุตบอล) ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ อำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ
*******************************************
๑. ชื่อโครงกำร ฝึ กอบรมฝึ กทักษะทำงด้ำนกำรกีฬำ (ฟุตบอล) ประจำปี ๒๕๖๐
๒. หลักกำรและเหตุผล
กำรแข่งขันกี ฬำฟุตบอลเป็ นกีฬ ำยอดนิ ยมที่ เล่นกันแพร่ หลำยทั่วโลก เช่ นกันในท้องถิ่ น
(เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์) มีผสู ้ นใจเล่นกีฬำประเภทนี้ เป็ นจำนวนมำก ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วจะเล่นกันอยู่ใน
ชุ มชนต่ำงๆ ภำยในเทศบำล และปั จจุ บนั นี้ ได้มีกำรเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบกำรเล่นฟุ ตบอลนอกชุ มชนต่ำง
ท้องที่ต่ำงๆ กำรกีฬำเป็ นกำรเสริ มสร้ำงสุ ขภำพอนำมัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภำพชีวิตที่ดี ไม่ไปมัว่ สุ มกับ
อบำยมุขและสิ่ งเสพติดเป็ นไปตำมนโยบำยของรัฐในกำรพัฒนำเด็ก และเยำวชนที่มีคุณภำพ
ดังนั้น เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรออกกำลังกำยของเด็ก
และเยำวชนมี ค วำมสมบู ร ณ์ และห่ ำ งไกลยำเสพติ ด จึ งได้จัด ท ำโครงกำรฝึ กอบรมฝึ กทัก ษะทำงด้ำน
กำรกีฬำ (ฟุตบอล)
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑) เพื่อให้เด็กและเยำวชนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มีร่ำงกำยแข็งแรงห่ำงไกลยำเสพติด
๓.๒) เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมสำมัคคีระหว่ำงชุมชนในเขตเทศบำล
๔. เป้ำหมำย
เด็กและเยำวชนในเขตเทศบำล ทีมีอำยุระหว่ำง ๖ – ๑๒ ปี จำนวน ๖๐ คน
๕. วิธีกำรดำเนินงำน
๕.๑) ประชุมคณะกรรมกำรจัดโครงกำร
๕.๒) ดำเนินกำรตำมโครงกำร
๕.๓) ติดตำมและประเมินผลโครงกำร
๕.๔) สรุ ปผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
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๖. สถำนที่ดำเนินกำร
๖.๑) เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖.๒) สนำมกีฬำกลำงอำเภอรำมัน
๗. หน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ อำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ
๘. ระยะเวลำดำเนินกำร
เดือน มีนำคม – เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. งบประมำณในกำรดำเนินกำร
งบประมำณในกำรจัดโครงกำรนี้ ตั้งจ่ำยจำกเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึ กอบรมฝึ กทักษะทำงด้ำนกีฬำ (ฟุตบอล) หน้ำ ๒๐/๒๕ ตั้งไว้เป็ นเงิน ๔๐,๐๐๐ บำท (เงินสี่ หมื่นบำทถ้วน)
เพื่อใช้เป็ นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
๑. ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่ องดื่มวันละ ๒๕ บำท รวม ๑๕ วัน รวม ๖๐ คน
เป็ นเงิน ๒๒,๕๐๐ บำท
๒. ค่ำวัสดุอุปกรณ์

เป็ นเงิน ๑๗,๕๐๐ บำท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น ๔๐,๐๐๐ บำท
(เงินสี่ หมื่นบำทถ้วน)

(ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริ ง)
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๐.๑) เพื่อให้เด็กและเยำวชนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มีร่ำงกำยแข็งแรงห่ำงไกลยำเสพติด
๑๐.๒) เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมสำมัคคีระหว่ำงชุมชนในเขตเทศบำล
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่ งเสริ ม อนุรักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนำ และปรับปรุ งภูมิทศั น์ในชุมชน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
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2. หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็ นพื้นที่ที่มีทรัพยำกรป่ ำไม้อยูเ่ ป็ นจำนวนมำก กำรลักลอบตัดไม้ทำลำยป่ ำไม้
ที่ผิดกฎหมำยเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้ปัจจุบนั ทรัพยำกรป่ ำไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและระบบนิ เวศต่ำงๆ ตลอดจนวิถีชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องประชำชนเป็ น
อย่ำงมำก หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนจึงได้มีกำรริ เริ่ มโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ ำไม้ ซึ่งจะ
สำมำรถช่วยให้ธรรมชำติของประเทศไทยกลับมำมีควำมสมดุลเพิ่มมำกขึ้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
และสมเด็จพระบรมรำชินีนำถทรงมีควำมห่วงใยในปัญหำปริ มำณป่ ำไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์
ท่ำนได้พยำยำมคิดค้นหำวิธีนำนัปกำรที่จะเพิ่มปริ มำณป่ ำไม้ของประเทศไทยให้มำกขึ้นอย่ำงมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน ซึ่งพระองค์ท่ำนได้เสนอวิธีที่เรี ยบง่ำยและประหยัดในกำรดำเนินงำน คือ แนวคิดเรื่ อง “ปลูกป่ ำ 3
อย่ำง เพื่อประโยชน์ 4 อย่ำง” ปลูกป่ ำ 3 อย่ำง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พอ
อยู”่ หมำยถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่อยูอ่ ำศัยและจำหน่ำย “พอกิน” หมำยถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อกำรกิน
และสมุนไพร “พอใช้” หมำยถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงำน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็ นต้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ในฐำนะเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยูใ่ กล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรร่ วมกันอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จดั ทำ
โครงกำรส่ งเสริ มกำรอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มให้ประชำชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มจิตสำนึกสำธำรณะให้ประชำชนเกิดควำมตระหนักและมีส่วนร่ วมในกำร
รักษำประโยชน์สำธำรณะ
2. เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมตระหนักและสำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมได้
3. เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมสำมัคคี และสร้ำงกลุ่มอำสำสมัครและพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพิม่ มำกขึ้น
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. ประชำชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่ ำชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จำนวน7หมู่บำ้ น โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่ำงๆ ทั้งไม้ยนื ต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้
ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็ นต้น
2. ประชำชนมีส่วนร่ วมในกำรดูแล อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สภำพแหล่งน้ ำ คูคลอง ที่เสื่ อมโทรมใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จำนวน 3 หมู่บำ้ น และพื้นที่ท้ งั หมดในเขตองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยบูรณำกำรร่ วมกันกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรภำค
ประชำชนต่ำงๆ
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
พื้นที่สำธำรณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และแหล่งน้ ำ คู
คลอง ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. จัดอบรมผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรพร้อมชี้แจงควำมเป็ นมำและแนวทำงกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร
2. จัดเวทีระดมควำมคิดเห็นกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดตั้งกลุ่มพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมประจำ
ชุมชน
3. จัดเวทีเสวนำติดตำมผลกำรดำเนินงำนกลุ่มพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน
4. จัดกิจกรรมร่ วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนำ ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ ำคู
คลอง ทำควำมสะอำดถนนและพื้นที่สำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
5. จัดกิจกรรมพัฒนำ ปรับปรุ งภูมิทศั น์ และอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชนให้มี
ควำมสวยงำม สะอำด ร่ มรื่ น น่ำพักผ่อนหย่อนใจและเป็ นสถำนที่ออกกำลังกำยของประชำชนในชุมชนและ
ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชำชนทัว่ ไป
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6. จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนหมู่บำ้ น/ชุมชน หรื อหน่วยงำนที่ประสบควำมสำเร็จในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นกรณี ตวั อย่ำงให้แก่ชุมชนต่ำงๆ ในเขตองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมำณดำเนินกำร
---------- บำท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
กองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ประชำชนเกิดควำมตระหนักและมีส่วนร่ วมในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ เข้ำร่ วม
กลุ่มอำสำสมัครพิทกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมำกขึ้น
2. ประชำชนเกิดควำมตระหนักและสำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมได้
3. สิ่ งแวดล้อมในชุมชนดีข้ นึ และทรัพยำกรธรรมชำติมีมำกขึ้น
1.2.3 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ หำรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๒. หลักกำรและเหตุผล
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จดั ทำยุทธศำสตร์ชำติวำ่ ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแล้ว ๓
ฉบับ ปัจจุบนั ที่ใช้อยู่เป็ นฉบับที่ ๓ เริ่ มจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่ กำรเป็ นประเทศที่มี
มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยได้รับ
ควำมร่ วมมือจำกฝ่ ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทกั ษ์รักษำผลประโยชน์ของ
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ชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยที่มีศกั ดิ์ศรี และเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่ งใสทัดเทียมนำนำ
อำรยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติตำ้ นทุจริ ต” มีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู ้กำรทุจริ ต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่นอยกว่ำร้อย
ละ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสู งขึ้นได้น้ นั กำรบริ หำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่
สู งขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องพฤติกรรมแตงต่ำงจำกที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่
ในทำงทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนออกเป็ น ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริ ต
ยุทธศำสตร์ ๒ ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
ยุทธศำสตร์ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริ ตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริ ตเชิงรุ ก
ยุทธศำสตร์ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริ ต
ยุทธศำสตร์ ๖ ยกรพดับคะแนนดัชนีกำรรับรู ้กำรทุจริ ต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กำรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริ หำรรำชกำร
ตำมหลักกำรกระจำยอำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจจำกส่ วนกลำงลงสู่ทอ้ งถิ่นปละเป็ น
กลไกหนึ่งในกำรส่งเสริ มกำปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็ นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำบริ กำร
สำธำรณะและกิจกรรมสำมำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้เกอดควำมยัง่ ยืนรัฐจะต้องให้ควำมเป็ นอิสระแองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งกำรก
ครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น และส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ น
หน่วยงำนหลักในกำรจัดทำบริ กำรสำธำรณะรวมทั้งมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่
ส่ วนกำรกำกับดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะทำได้เท่ำที่จำเป็ นตำมกรอบกฎหมำยกำหนด และต้อง
เป็ นไปเพื่อกำรคุม้ ครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ำปั ญหำทำงทุจริ ตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นเรื่ องที่มีกำรครหำ ที่ได้
สร้ำงควำมขมขื่นใจให้แก่คนทำงำนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมำเป็ นเวลำช้ำนำน ซึ่งหำกพิจำรณำ
จำนวนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนำนัปกำรที่คอยยัว่ ยวนใจ บัน่ ทอนควำม
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คุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต ของคนทำงำนรำชกำรส่ วนท้องถิ่นให้เหื อดหำยไป และหำกจะว่ำกันไป
เรื่ องในทำนองเดียวกันก็สำมำรถเกิดขึ้นกับคนทำงำนในหน่วยรำชกำรอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงำน
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีจำนวนมำก และมำกกว่ำคนทำงำนในหน่วยรำชกำรอื่นๆ จึงมีโอกำสหรื อ
ควำมเป็ นไปได้สูงที่ครหำทำงนในท้องถิ่น อำจต้องถูกครหำในเรื่ องกำรใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบมำกกว่ำ
แม้วำ่ โอกำรหรื อช่องทำงที่คนทำงำนในท้องถิ่นจะใช้อำนำจออกนอกลู่นอกทำง จะมีได้ไม่มำกเท่ำกับ
คนทำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่น และมูลค่ำควำมเสี ยหำยของรัฐ ที่คนทำงำนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็ นแค่เศษผงธุลีของควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกกำรทุจริ ตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็ นที่ผบู ้ ริ หำรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตอย่ำงเห็นชัดเป็ นรู ปธรรม ด้วยกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต ส่งเสริ มให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบริ หำรงำนด้วยควำมโปร่ งใส มีควำมเข้มแข็งในกำรบริ กำรรำชกำรตำม
หลักกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรื อหลักธรรมำภิบำล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน และยกระดับ
มำตรฐำนในกำรป้องกันกำรทุจริ ตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศต่อไป
๓. วัตถุปะสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ กำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ดว้ ย
กำรทำแผนป้องกันกำรทุจริ ตในองค์กรที่บริ หำร
๔.เป้ำหมำยและผลผลิต
๔.๑ ประกำรเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำทุจริ ตของผูบ้ ริ หำร อย่ำงน้อง ๑ ฉบับ
๔.๒ มีกำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ หำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำทุจริ ตขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
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๖.วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ ประกำศเจตจำนงทำงกำรเมืองในต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ หำรองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น
๖.๒ ประชุมหน่วยงำน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริ ต
๖.๔ ประชุมคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต
๖.๕ จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต
๖.๖ ประกำศใช้แผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต
๖.๗ ดำเนินกำรแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำรทุจริ ต
๖.๘ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๗. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
งำนตรวจสอบภำยใน
๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
-มีประกำรเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำทุจริ ตของผูบ้ ริ หำร อย่ำงน้อง ๑ ฉบับ
-มีกำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตของผูบ้ ริ หำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
-มีแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันกำทุจริ ตขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น ๔ ปี จำนวน ๑ ฉบับ
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๑๐.๒ ผลลัพธ์
-กำรบริ หำรรำชกำรขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีควำมโปร่ งใส สำมำรถป้องกันกำรทุจริ ตของ
บุคคลำกรองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นได้
-ลดข้อร้องเรี ยนกำรดำเนินงำนขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น

๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๒.๒.๑ สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรงำนบุคคลให้เป็ นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่ องกำร
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรงำนบุคคล (ถือปฏิบตั ิตำมระเบียบ)
๒. หลักกำรและเหตุผล
พนักงำนเทศบำลตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เป็ นบุคลำกร
ที่มีควำมสำคัญต่อองค์กร โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนของเทศบำลให้มีศกั ยภำพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ขอ
งำนให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชำชนกำรพัฒนำงำนขององค์กรจะบรรลุผลได้ตอ้ งเริ่ มมำจำก
บุคลำกรผูป้ ฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นปัจจัยสำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพด้ำนกิจกกรมพัฒนำระบบบริ หำรให้มี
ประสิ ทธิภำพ เป็ นธรรม เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่ งใสและกำรให้บริ กำรที่เป็ นธรรม
ตรวจสอบได้อย่ำงแท้จริ ง
เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ วรรคท้ำย ที่กำหนดให้กำร
ปฏิบตั ิงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยวิธีกำรบริ หำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และคำนึงถึงกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิรำชกำร และกำร
เปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริ หำรกิ จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๕๖ มำตรำ ๖ ที่กำหนดให้กำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีน้ นั ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิ ทธิภำพเกิดควำมคุม้ ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประกอบกับประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนของเทศบำล ลง
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วันที่ เดือน พ.ศ. และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เรื่ องมำตรฐำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับจริ ยธรรมของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
ดังนั้น เพื่อเป็ นกำรส่ งเสริ มกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรงำนบุคคลให้มีประสิ ทธิภำพ เป็ นไปตำม
หลักคุณธรรมจริ ยธรรมในกำรทำงำน มีควำมโปร่ งใส และตรวจสอบกำรทำงำนได้ จึงได้จดั ให้มีมำตรกำร
สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรงำนบุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อกำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรบุคคลของเทศบำล
๓.๒ เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนบุคลำกรมีรูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนที่ถูกตอง โปร่ งสำมำรถ
ตรวจสอบได้
๓.๓ เพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรทุจริ ตในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบตั ิในด้ำนกำรบริ หำรงำน
บุคคล
๓.๔ เพื่อปรับปรุ งกลไกกำรปฏิบตั ิรำชกำรด้ำนบริ หำรงำนบุคคลของเทศบำลให้มีประสิ ทธิภำพได้
คนดี คนเก่ง เข้ำมำทำงำน
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดทำมำตรกำรด้ำนกำรบริ หำรบุคคลของเทศบำล จำนวน ๑ มำตรกำร
๕. พื้นที่ดำเนินงำน
สำนักงำนเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ กำหนดหลักเกณฑ์กำรบริ หำรงำนบุคคลในเรื่ องกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริ หำรบุคคลของเทศบำล พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๒ นำหลักเกณฑ์กำรบริ หำรบุคคลมำกำหนดเป็ นมำตรกำรในกำรปฏิบตั ิงำนบุคคล
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๖.๓ ประกำศเผยแพร่ มำตรกำรบริ หำรงำนบุคคล
๖.๔ กำเนินกำรบริ หำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล
๖.๕สรุ ปผลกำรดำเนินงำรบริ หำร
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินงำน
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด
๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีมำตรกำรดำเนินงำนด้ำนบริ หำรบุคคลของเทศบำลจำนวน ๑ รำยกำร
- เจ้ำหน้ำที่งำนบริ หำรบุคคลสำมำรถปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมมำตรฐำนและหลักธรรมำภิบำล
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ลดข้องร้องเรี ยนในกำรดำเนินกำรด้ำนบริ หำรงำนของเทศบำลไม่นอ้ ยกว่ำ ๙๐ %
- บุคลำกรของเทศบำลมีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำรบริ หำรงำนบุคคลไม่ต่ำกว่ำระดับ
๓
- กำรบริ หำรงำนบุคคลของเทศบำลมีควำมโปร่ งใส สำมำรถป้องกันกำรทุจริ ตของเจ้ำหน้ำที่ได้

45

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำรออกคำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่ วนรำชกำร
๒.หลักกำรและเหตุผล
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เป็ นหน่วยงำนบริ หำรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่งที่มี
อำนำจหน้ำที่ในกำรจัด ทำบริ กำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ทั้งที่
เป็ นหน้ำที่พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอำนำจปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่นที่กำหนดให้เทศบำลมีหน้ำที
ต้องทำอีกมำกมำยในกำรบริ หำรสำธำรณะแก่ประชำชน ผูม้ ำรับบริ กำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ ของ
เทศบำลนั้น มักจะประสบปั ญหำด้ำนควำมอำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำร เนื่องจำกภำรกิจมี
มำกมำย ไปรวมอยูก่ บั ฝ่ ำยบริ หำร ไม่มีกำรกระจำยอำนำจหรื อมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำรอนุมตั ิ
อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับสำนัก กอง และฝ่ ำยต่ำงๆ เป็ นอุปสรรคอย่ำงยิง่ ต่อกำรให้บริ กำร ทำ
ให้กำรบริ กำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็ นสำเหตุหนึ่งของกำรกระทำกำร
ทุจริ ตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้กระบวกกำรภำครัฐเสื่ อมประสิ ทธิภำพ
เพื่อให้เป็ นไปตำมพรรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตร ๕๐ วรรคท้ำย ที่กำหนดให้กำร
ปฏิบตั ิงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ต้องไปเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริ หำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มำตรำ ๖ และมำตร ๓๗ ที่กำหนดให้กำรปฏิบตั ิงำนเกินควำมจำเป็ นประชำชนได้รับกำรอำนวย
ควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร กำรบริ หำรกำรจะมีประสิ ทธิภำพ คุม้ ค่ำ ตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๘(๒),เตรส ที่กำหนดให้นำยกเทศมนตรี มีอำนำจหน้ำที่ใน
กำรสั่ง อนุญำต และอนุมตั ิ เกี่ยวกับรำชกำรของเทศบำล มำตรำ ๔๘ สัตตรรส กำหนดให้นำยกเทศมนตรี
ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริ หำรกิจกำรของเทศบำลและเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำ พนักงำนเทศบำล และ
ลูกจ้ำงของเทศบำล มำตรำ ๔๘ วึสติ นำยกเทศมนตรี มีอำนำจกำรปฏิบตั ิรำชกำรให้แก่รองนำยกเทศมนตรี
ที่ได้รับแต่งตั้งในกำรสั่งหรื อกำรปฏิบตั ิรำชกำรของนำยกเทศมนตรี ได้ มำตรำ ๔๘ เดกูนวีสติ ให้
ปลัดเทศบำลเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงเทศบำลรองจำกนำยกเทศมนตรี และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลรำชกำรประจำเทศบำล ให้เป็ นไปตำมนโยบำย และอำนำจหน้ำที่อื่นตำมกฎหมำย กำหนด หรื อ
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ตำมที่นำยกเทศมนตรี มอบหมำยประกอบกันประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนบุคคลของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
ดังนั้น เพ่อให้กำรบริ หำรรำชกำรเป็ นไปตำมหลักกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำม
กำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริ กำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุง่ ยำก จึงจำเป็ นต้องมี
มำตรกำร กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ลดขั้นตอนกำรให้บริ กำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ ว เป็ นธรรมตอบสนอง
ควำมต้องกำรประชำชน
๓.๒ เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจกรบริ กำรจำกหน่วยงำน
๓.๓. เพื่อเป็ นกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสิ นใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมตั ิของผูบ้ ริ หำรทุกระดับ
๓.๔ เพื่อป้องกันกำรผูกขำดอำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็ นเหตุแห่งกำรทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดทำคำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่ วนรำชกำร จำนวน ๔
ฉบับ ประกอบ ด้วยนำยกเทศมนตรี มอบหมำยให้รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรี มอบหมำยงำนให้
ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล และหัวหน้ำงำนส่วนรำชกำร ปลัดเทศบำลมอบหมำยงำนให้รอง
ปลัดเทศบำล ปลัดเทศบำลมอบหมำยงำนให้หวั หน้ำส่วนรำชกำร
๕. พื้นที่ดำเนินงำน
สำนักงำนเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ ออกคำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสื อสั่ง
กำร
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๖.๒ จัดทำหนังสื อแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผูร้ ับมอบอำนำจให้ปฏิบตั ิรำชกำรแทนรับทรำบ
และถือปฏิบตั ิ
๖.๓ จัดทำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ
๖.๔ ให้ผรู ้ ับมอบหมำยงำนตำมคำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมคำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุก
เดือน
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช่งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดเทศบำล
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมำยงำนให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิรำชกำรแทน จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริ กำรที่ได้รับอยูใ่ นระดับดี
- ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอำนำจหน้ำที่อนั เป็ นช่องทำงแห่งกำร
ทุจริ ต
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๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรื อกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็ นกระบวนกำรหนึ่งของกำร
บริ หำรผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรใช้รำงวัลเป็ นแรงจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงำนเกิดแรงกระตุน้ ในกำร
พัฒนำผลงำน ซึ่งนำยกเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ได้ให้ควำมสำคัญในเรื่ องกำรพิจำรณำเรื่ องควำมดี
ควำมชอบหรื อกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นเรื่ องลำดับต้นๆ ของเรื่ องกำรบริ หำรงำนบุคคล โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ เรื่ องกำรใช้ดุลยพินิจขงผูบ้ งั คับบัญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ ปะ
กอบกับประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรบริ หำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ได้กำหนดให้นำยกเทศบำลตำบลเมืองรำ
มันห์ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ด้วยเหตุน้ ี เองจึง
เป็ นที่มำของกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริ หำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนมีควำมโปร่ งใส เ)นธรรมสำมำรถตรวจสอบ
ได้
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลัน่ กรองกำรประเมินกำรปฏิบตั ิรำชกำรของข้ำรำชกำรเทศบำลตำบล
เมืองรำมันห์
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โดยแต่งตั้งปลัดเทศบำลเป็ นกรรมกำร และหัวหน้ำส่ วนรำชกำรเป็ นกรรมกำร และข้ำรำชกำรเทศบำลตำบล
เมืองรำมันห์ ที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำร
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ โดย
ประกอบด้วย แชประธำนกรรมกำร หัวหน้ำส่วนและผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำเป็ นกรรมกำร และข้ำรำชกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ที่รับผิดชอบเป็ นเลขำนุกำร
๖.๓ ประชุมคณะกรรมกำรกลัน่ กรองกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรของข้ำรำชกำรเทศบำล
ตำบลเมืองรำมันห์ เพื่อกลัน่ กรองประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ผบู ้ งั คับบัญชำพิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้
คำปรึ กษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็ นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๖.๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำกลัน่ กรองกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรของข้ำรำชกำรเทศบำล
ตำบลเมืองรำมันห์รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลัน่ กรองประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรให้แก่
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖.๕ คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ พิจำรณำ
ทบทวนผลกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลัน่ กรองกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิรำชกำรของข้ำรำชกำร เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์เสนอมำ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เรื่ องหลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
ช่วงระยะเวลำ มีนำคม – เมษำยน และกันยำยน – ตุลำคม
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
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๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้
๒.๒.๒ สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ ทรัพย์สิน
ของข้ำรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด
๑. ชื่อกิจกรรม: “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณร่ ำยจ่ำยประจำปี ”
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เพื่อให้กำรบันทึกบัญชี กำรจำทำทะเบียนคุมเงินร่ ำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องเป็ นแนวทำง
เดียวกันและสอดคล้องกับกำรปฏิบตั ิงำนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงมีกิจ
กรรทควบคมให้บุคลำกรฝ่ ำยบัญชี กองคลัง เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ จัดทำทะเบียนคุมเงินร่ ำยจ่ำยให้
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิ ทำให้เกิดควำมคุม้ ค่ำละมีประสิ ทธิภำพลดข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณร่ ำยจ่ำยประจำปี และดำเนิ นงำนตำมขั้นตอนของระเบียบประกำศ
กระทรวงมหำดไทยและหนังสื อสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ซึงถือเป็ นเรื่ องสำคัญที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จะต้องทำตำมกฎหมำย ระเบียบ และมีควำมจำเป็ นต่อกำรบริ หำรงำนของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลำกรฝ่ ำยบัญชี กองคลัง มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ ประกำศ
และหนังสื อที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตั ิงำน ที่อำจจะทำให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่ทำงรำชกำร
๔. เป้ำหมำย/และผลผลิต
บุคลำกรฝ่ ำยบัญชี กองคลัง เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
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๖. วิธีกำรดำเนินกำร
จัดทำทะเบียนคุมเงินร่ ำยจ่ำยตำมงบประมำณแยกหมวดรำยจ่ำย แยกแผนงำน แยกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔
๘. งบประมำณดำเนิน
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั / ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลำกรฝ่ ำยบัญชี กองคลัง มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบ ประกำศและ
หนังสื อสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตั ิงำน ที่อำจจะทำให้เกิดควำมเสี ยหำยแกทำงรำชกำร และเป็ นไป
ได้
๑๐.๓ เกิดควำมคุม้ ค่ำและมีประสิ ทธิภำพในกำรบริ หำรงบประมำณ
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๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรม “กำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดหำพัสดุ
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครง
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ละวิธีกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีกำร
บริ หำรรำชกำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเกิดควำมคุม้ ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชำชนและกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปรับปรุ งกำรดำเนิ นงำนจัดซื้อจัดจ้ำง
๓.๒ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในกำรรำยงำนผูบ้ ริ หำร
๓.๓ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
๓.๔ เพื่อให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำน
๓.๕ เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุ
๓.๖ เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
๔.๑ หัวหน้ำและผูอ้ ำนวยกำรกองพัสดุและทรัพย์สิน
๔.๒ เจ้ำหน้ำที่ผปู ้ ฏิบตั ิงำนด้ำนทุจริ ต
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง
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๖.๒ จำแนกวิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและคิดเป็ นร้อยละของจำนวนโครงกำรและร้อยละของจำนวน
งบประมำณ
๖.๓ สรุ ปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๖.๔ สรุ ปปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิ
๖.๕ รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
๖.๖ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
๖.๗ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชำชนได้รับทรำบ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลในกำรบริ หำรงำนของหน่วยงำนด้วยควำมโปร่ งใสมี
ประสิ ทธิภำพ
๑๐.๒ ผูบ้ ริ หำรมีขอ้ มูลในกำรวำงแผนกำรบริ หำรงำนให้มีประสิ ทธิภำพ
๑๐.๓ ผูป้ ฏิบตั ิงำนมีขอ้ มูลในกำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีประสิ ทธิภำพและ
เกิดควำมคุม้ ค่ำเป็ นประโยชน์กบั ประชำชน
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๑. กิจกรรม: “สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ”
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิให้โปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงำนมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๓.๓ เพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยเงิน เพื่อส่งเสริ มธุรกิจของตนเองและพวกพ้อง
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เจ้ำหน้ำที่ผปู ้ ฏิบตั ิงำนด้ำนพัสดุ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ จัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอ
งำนในกำรจัดหำพัสดุ
๖.๒ ปรับปรุ งขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรจัดหำพัสดุ โดยมีกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึง
ควำมเกี่ยวข้องกับผูเ้ สนองำนในกำรจัดหำพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
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๙.ผูร้ ับผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๑๐.๒ มีกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยเงิน เพื่อส่งเสริ มธุรกิจของตนเองและพวกพ้อง
๑๐.๓ มีกำรปฏิบตั ิกำรที่มีประสิ ทธิภำพ โปร่ งใสตรวจสอบได้
๑.โครงกำร:เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรด้ำนจัดซื้อ – จัดจ้ำง
๒.หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เนื่องจำกเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ มีฐำนะเป็ นนิติบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดทำบริ กำร
สำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่ องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินละกำรบริ หำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและ
กำรจัดทำบริ กำรสำธำรณะ แต่ตอ้ งเป็ นไปตำมอำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่กำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่เทศบำล
จะบริ หำรงำนให้มีประสิ ทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชำชนจะต้องบริ หำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริ ต มีควำมโปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๘๖ มำตรำ ๕๐ วรรคท้ำย ที่กำหนดให้มีกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริ หำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ข่ำวสำร ประกอบกับมำตรำ ๕๐ (๙) ที่กำหนดให้เทศบำลมีอำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็ น
หน้ำที่ของเทศบำล ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ และพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๓ ที่กำหนดกำรให้กำร
จัดซื้อ จัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรโดยเปิ ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสี ย
ทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับ
ประกอบกัน

56

๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง ตำมโครงกำรและ
กิจกรรมต่ำงๆของเทศบำล
๓.๒ เพื่อเสริ มสร้ำงควำมโปร่ งใสในกรปฏิบตั ิรำชกำร สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล
๓.๓ เพื่อป้องกันกำรทุจริ ตในหน่วยงำน
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
เผยแพร่ ขอ้ มูลกำรจัดซื้ อ – จัดจ้ำง ตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ของเทศบำลที่ดำเนินกำรระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔ ช่องทำง ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ บอร์ ดประชำสัมพันธ์ หนังสื อ ระบบกระจำยเสี ยง
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์และชุมชนต่ำงๆภำยในเขต เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖.วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนกำรจัดหำพัสดุเพื่อจัดประกำศ ดังนี้
- ประกำศกำรจัดซื้ อ – จัดจ้ำง
- ประกำศกำรกำหนดรำคำกลำงในกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
- ประกำศกำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน
- ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน
- ประกำศรำยชื่อผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลือกพร้อมวงเงินกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
- ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน
๖.๒ นำส่ งประกำศไปเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของเทศบำล ได้แก่
เว็บไซต์ บอร์ด ประชำสัมพันธ์ ระบบกระจำยเสี ยงไร้สำย เป็ นต้น

57

๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
สำนักคลัง เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่นอ้ ยกว่ำ ๓ ช่องทำง
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของ
โครงกำรที่จดั ซื้ อจัดจ้ำงทั้งหมด
- กำรจัดหำพัสดุเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
-สำมำรถลดปัญหำกำร้องเรี ยนกำรทุจริ ตในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง
๒.๒.๓ สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรให้บริ กำรสำธำรณะ/บริ กำรประชำชนเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
กิจกรรมกำรจัดบริ กำรสำธำรณะและกำรบริ กำรประชำชนเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
๒. หลักำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ บริ หำรจัดกำรโดยกำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
โดยดำเนินกำรจัดตั้งศูนย์บริ กำรร่ วมหรื อศูนย์บริ กำรเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สำนักงำน
เทศบำล*** เป็ นศูนย์บริ กำรประชำชนในกำรติดต่อสอบถำมข้อมูล ยืน่ คำขออนุมตั ิ อนุญำตในเรื่ องที่เป็ น
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อำนำจหน้ำที่และภำรกิจของเทศบำล ติดตำมควำมคืบหน้ำ และแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ประชำชน
ผูร้ ับบริ กำรทรำบ โดยมีกำรปรับระบบกำรทำงำนแต่ละกระบวนงำนเพื่อให้มีระบบบริ กำรที่เชื่อต่อระหว่ำง
ศูนย์บริ กำรร่ วมกับหน่วยงำนเจ้ำของเรื่ อง ทั้งในด้ำนเอกสำร กำรส่ งต่องำน ระบบกำรรับเงิน และกำหนด
ระยะเวลำดำเนินกำรของแต่ละกระบวนกำร ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำร
ปฏิบตั ิงำน ให้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริ กำรตำมลำดับ จัดสถำนที่ สิ่ งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริ กำรที่ดีกบั ประชำชน เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ให้ได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบตั ิ
นอกจำกนี้ เทศบำลเมืองรำมันห์ ยังบริ หำรจัดกำรบริ กำรสำธำรณะ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ปฏิบตั ิรำชกำรของกรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่น ได้มำตรฐำนทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้ำนถนน, ทำงเดิน, และ
ทำงเท้ำ, ด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ, ด้ำนระบบระบำยน้ ำ, ด้ำนน้ ำเพื่อกำรบริ โภค, ด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน,
ด้ำนกำรส่งเสริ มกีฬำ, ด้ำนกำรส่งเสริ มผูส้ ูงอำยุ, ด้ำนกำรส่ งเสริ มผูด้ อ้ ยโอกำส, ด้ำนงำนสำธำรณสุข, ด้ำน
กำรส่งเสริ มกำรพัฒนำสตรี , ด้ำนกำรส่งเสริ มอำชีพ, ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, ด้ำนส่งเสริ ม
ศำสนำ, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น, ด้ำนกำรส่งเสริ มกำรท้องเที่ยว, ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม, ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนกำรจัดบริ กำรสำธำรณะ ตำมนโยบำยเร่ งด่วน
ของรัฐบำล (กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ ำและหมอกควัน กำรกำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน้ ำ กำรลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด จัดกำรน้ ำเสี ย แผนพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่)) โดยในขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบตั ิภำรกิจ คำนึงถึงกำรอำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ กำรสำธำรณะให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบตั ิ และเพื่อเป็ นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ กำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
๓.๒ เพื่อเป็ นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ ำย ดำเนินกำรปฏิบตั ิงำนบริ กำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ ำย เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ดำเนินกำรปฏิบตั ิงำนบริ กำรสำรธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบตั ิให้ได้มำตรฐำนทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้ำนถนน, ทำงเดิน, และทำงเท้ำ, ด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ, ด้ำน
ระบบระบำยน้ ำ, ด้ำนน้ ำเพื่อกำรบริ โภค, ด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน, ด้ำนกำรส่งเสริ มกีฬำ, ด้ำนกำร
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ส่งเสริ มผูส้ ูงอำยุ, ด้ำนกำรส่งเสริ มผูด้ อ้ ยโอกำส, ด้ำนงำนสำธำรณสุข, ด้ำนกำรส่งเสริ มกำรพัฒนำสตรี , ด้ำน
กำรส่งเสริ มอำชีพ, ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, ด้ำนส่งเสริ มศำสนำ, ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น, ด้ำนกำรส่งเสริ มกำรท่องเที่ยว, ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม, ด้ำน
กำรศึกษำ และด้ำนกำรจัดบริ กำรสำธำรณะ ตำมนโยบำยเร่ งด่วนของรัฐบำล (กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ ำและ
หมอกควัน กำรกำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน้ ำ กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิ ด
จัดกำรน้ ำเสี ย แผนพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่)
๖.๒ ประเมินมำตรฐำน/รำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ใช้จ่ำยจำกงบประมำณรวมในค่ำวัสดุ/ค่ำใช้สอยฯ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ ำย เทศบำลเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ กำรสำธำรณให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๑๐.๒ ไม่มีกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันในกระบวนกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
ตัวอย่ำงที่ ๒
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริ ตและสร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนทะเบียนและบัตรประชำชน
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์มีภำรกิจให้บริ กำรงำนทะเบียนและบัตรประชำชนให้บริ กำรประชำชน
เกี่ยวกับกำรแจ้งเกิด แจ้งตำย ย้ำยที่อยู่ กำหนดเลขที่บำ้ น และขอมีบตั รประชำชน โดยดำเนินกำร ณ
ศูนย์บริ กำรร่ วมหรื อศูนย์บริ กำรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สำนักงำนเทศบำลตำบลเมืองรำ
มันห์ เพื่อบริ กำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริ หำรจัดกำรที่ดี
ในขั้นตอนกำรจัดทำบัตรประชำชน ได้กำหนดแนวทำงเพื่อป้องกันกำรทุจริ ตและสร้ำงควำม
โปร่ งใสในกำรดำเนินงำนโดย
− ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีควำมปลิดภัยสูง
กำรเข้ำสู่ระบบต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเฉพำะ ที่ตอ้ งผ่ำนกำรตรวจสอบหมำยเลขประจำตัว รหัส
ลับ และลำยพิมพ์นิ้วมือของเจ้ำหน้ำที่ผปู ้ ฏิบตั ิและผูอ้ นุมตั ิ/นำระบบถ่ำยสำเนำลำยพิมพ์นิ้วมือ
มำใช้ในกำรตรวจสอบกำรสวมตัวบุคคลก่อนกำรจัดทำบัตรประชำชนซึ่งกลไกสำคัญในกำร
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ป้องกันกำรทุจริ ต และสร้ำงควำมมัน่ ใจแก่ประชำชนในเรื่ องควำมถูกต้องของระบบงำน
ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชนอีกด้วย
− ใช้มำตรกำรควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกันกำรทุจริ ตทำงกำรทะเบียนและบัตรประจำตัว
ประชำชน โดยนำยทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบกำรปฏิบตั งำน (หลังกำรปฏิบตั ิงำนแต่ละวัน)
ด้วยตัวเอง อย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ด้วยโปรแกรมกำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริ ต
ทำงกำรทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชนในช่องทำงระบบสำรสนเทศ (MIS) ภำยใน
เครื อข่ำยกรมปกครอง (Dopa Intranet) เข้ำสู่ โปรแกรมทำงช่องทำง
http://intranet.dopa.go.th/padmic
นอกจำกนี้ ยังมีกำรกำหนดระยะเวลำดำเนินกำรของแต่ละกระบวนงำน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อ
ให้บริ กำรตำมลำดับ จัดสถำนที่ สิ่ งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริ กำรที่ดีกบั ประชำชน เพื่ออำนวย
ควำมสำดวกแก่ประชำชนให้ได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ และเพื่อเป็ นมำตรกำร
ในกำรป้องกันกำรทุจริ ต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ กำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
๓.๒ เพื่อเป็ นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริ ตและสร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชำชน
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชำชนผูร้ ับบริ กำรได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มัน่ ใจในเรื่ องควำมถูกต้องของ
ระบบงำนทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชน
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ ดำเนินกำรปฏิบตั ิงำนบริ กำรงำนทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชน ให้ประชำชนได้รับ
ควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
๖.๒ ประเมินมำตรฐำนงำนทะเบียน/รำยงำนสรุ ปผลกำรดำเนินกิจกรรม
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณรวมในค่ำวัสดุ/ค่ำใช้สอยฯ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
งำนทะเบียน เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
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๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ กำรสำธำรณะให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๑๐.๒ ไม่มีกำรทุจริ ตคอร์รัปชันในกำรดำเนินงำนทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชน
ตัวอย่ำงที่ ๓
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
โครงกำรจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำร
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ มีหน้ำที่ในกำรจัดทำบริ กำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นตำม
อำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ทั้งที่เป็ นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็ นหน้ำที่ของเทศบำลและในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่น้ นั ต้องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน โดยคำนึงถึงกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล กำร
จัดทำงบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จำกภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดทำบริ กำรสำธำรณะให้แก่
ประชำชนในท้องถิ่น นั้นเทศบำลในฐำนะผูใ้ หบริ กำรก็จะไม่ทรำบว่ำภำรกิจที่ให้บริ กำรไปนั้น ประชำชน
ได้รับประโยชน์ หรื อเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชำชนมำกน้อยเพียงใด กำรให้บริ กำรมีคุณภำพเพียงใด
ตอบสนองควำมต้องกำรผูร้ ับบริ กำรหรื อไม่ กำรที่จะทรำบถึงควำมพึงพอใจจำกผูร้ ับบริ กำร จึงมีโครงกำร
สำรวจควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำร
เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ วรรคท้ำย ที่กำหนดให้กำร
ปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริ หำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี คำนึงถึงกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร และ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๖ ที่กำหนดให้กำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีน้ นั จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐมีประสิ ทธิภำพและเกิดควำมคุม้ ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประชำชน
ได้รับกำรอำนวยควำมสะดวก และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร ที่แจ้งให้เทศบำลดำเนินกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจจำกประชำชน ผูม้ ำรับบริ กำรสำธำรณะจำกเทศบำล ของตัวชี้วดั ที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติดำ้ นคุณภำพ
กำรให้บริ กำร เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง อีกทั้งเพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมโปร่ งใสใน
กำรให้บริ กำรสำธำรณะประโยชน์ให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ จึงจำเป็ นต้องมีโครงกำรนี้ข้ นึ มำ
๓. วัตถประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรให้บริ กำรสำธำรณะกำรให้บริ กำรประชำชนให้เกิดควำม
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พึงพอใจ
๓.๒ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงจิดสำนึกควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรผูใ้ ห้บริ กำร ปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำร
ให้บริ กำร โดยยึดประโยชน์สุขของประชำชน
๓.๓ เพื่อเป็ นกำรปรับปรุ งและพัฒนำงำนด้ำนบริ กำรให้มีคุณภำพ และประสิ ทธิภำพ
๓.๔ เพื่อเป็ นกำรป้องกันปัญหำร้องเรี ยน กำรทุจริ ตประพฤติมิชอบในหน่วยงำน
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
จัดจ้ำงสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของรัฐที่มีกำรสอนในระดับปริ ญญำตรี ข้ นึ ไปภำยในเขต
จังหวัดหรื อนอกเขตจังหวัด ทำกำรสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตเทศบำล จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ขออนุมตั ิดำเนินกำรตำมโครงกำร และดำเนิ นกำรจัดจ้ำงสถำบันอุดมศึกษำของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรื อนอกเขตจังหวัดตำมระเบียบพัสดุฯ
๖.๒ ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกประชำชนในเขตเทศบำลตำมรู ปแบบที่กำหนด
๖.๓ สรุ ปประมวลผลกำำสำรวจควำมพึงพอใจแจ้งให้เทศบำลทรำบ
๖.๔ ดำเนิ นกำรเบิกจ่ำยให้แก่สถำบันผูท้ ำกำรประเมิน
๖.๕ ปิ ดประกำศผลสำรวจควำมพึงพอใจให้ประชำชนทรำบ
๖.๖ นำผลกำรประเมินมำปรับปรุ งกำรทำงำนด้ำนบริ กำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชำชน
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
เบิกจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป งำนบริ หำรทัว่ ไป งบดำเนินกำร
หมวดค่ำใช้สอยประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำร
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบำล ฝ่ ำยอำนวยกำร
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรบริ หำรงำนเทศบำล จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลผลิต
− ประชำชนผูร้ ับบริ กำรมีควำมพึงพอใจไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๘๐
− กำรให้บริ กำรสำธำรณะมีควำมโปร่ งใส และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชำชน
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๒.๓ มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อำนำจหน้ำที่ให้เป็ ฯไปตำมหลักำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มีกำรจัดทำแผนภูมิข้ นั ตอนและระยะเวลำดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรบริ กำรประชำชน
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรและในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตัวอย่ำงที่ ๑
๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
๒. หลักกำรและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริ หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๕๒ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์กำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน กำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผูร้ ับบริ กำร เพื่อปรับปรุ งกำรบริ หำรงำน
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด ประกอบกับในปี ที่ผำ่ นมำได้มีกำรประเมินองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี และได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่ องทุกปี นั้น
เพื่อให้กำรประเมินบริ หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยเกิดประโยชน์สุดต่อ
ประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรมีประสิ ทธิภำพและควำมคุม้ ค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิงำนและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริ ง หรื ออย่ำงน้อยมีผลกำรประเมินไม่ต่ำ
กว่ำปี ที่ผำ่ นมำ เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ จึงได้จดั ทำโครงกำรปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำนหรื อลดขั้นตอน
กำรทำงำนหรื อกำรบริ กำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึดกรอบแนวกำรพัฒนำกำร
บริ หำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำมกฎหมำยเป็ นสำคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบตั ิงำนกำรบริ หำรประชำชน
๓.๒ เพื่ออำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
๓.๓ เพื่อรับฟังและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผูร้ ับบริ กำร
๓.๔ เพื่อปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรให้บริ กำรประชำชน
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในกำรทำงำนของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ให้ส้ นั ลง
๔.๒ ประชำชนในพื้นที่ ตำบลกำยูบอเกำะ
๔.๓ ประชำชนนอกพื้นที่ และประชำชนทัว่ ไป
๔.๔ พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๔.๕ ผูบ้ งั คับบัญชำมอบอำนำจกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมตั ิ และกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรใดๆ ไปสู่ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรเรื่ องนั้นโดยตรง
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๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ อำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุ งขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบตั ิรำชกำร
๖.๒ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อสำรวจงำนบริ กำรที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องปฏิบตั ิ
ปรับปรุ งขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริ กำรที่สำมำรถปฏิบตั ิได้จริ งและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ำเรื่ อง
ใดที่ผบู ้ งั คับบัญชำสำมำรถมอบอำนำจกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิ หรื อกำรปฏิบตั ิรำ
กำรใดๆ ให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชำ
๖.๓ ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำร และประกำศกระบวนงำนบริ กำร
ประชำชนที่นำยกเทศมนตรี มอบอำนำจให้รองนำยกเทศมนตรี หรื อปลัดเทศบำลให้ประชำชนทรำบ
โดยทัว่ ไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรให้ประชำชนทรำบ
๖.๔ มีระบบกำรรับฟังข้อร้องเรี ยนหรื อมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และผลดังกล่ำวมำ
ปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๖.๕ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำง ๆ ให้นำยกเทศมนตรี และผูบ้ ริ หำร
ทรำบ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ทุกกอง/สำนัก ในเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริ กำร และมีควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริ กำรของเจ้ำหน้ำที่
๑๐.๒ กำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ควำมคล่องตัว และบุคลำกรมีควำมกระตือรื อร้นในกำรปฏิบตั ิงำน
๑๐.๓ กำรปฏิบตั ิรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร
๑๐.๔ ทำให้ภำพลักษณ์ของเทศบำลตำบลเขำพระงำมเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีข้ นึ และทำให้
ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อคณะผูบ้ ริ หำรมำกยิง่ ขึ้น
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๑.ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๒. หลักกำรและเหตุผล
ในมำตรำ ๓/๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริ หำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง
เป็ นกฎหมำยที่เป็ นที่มำของกำรปฏิรูประบบรำชกำรเพื่อวำงกรอบแนวทำงกำรบริ หำรรำชกำรไว้วำ่ “กำร
บริ หำรรำชกำรต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ ควำมมี
ประสิ ทธิภำพ ควำมคุม้ ค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิก
หน่วยงำนที่ไม่จำเป็ น กำรกระจำยอำนำจตัดสิ นใจ กำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน” และเพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมกรอบรวมทั้งทิศทำงและแนวทำงกำรริ หำร
รำชกำรดังกล่ำว จึงได้มีกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริ หำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์กำรบริ หำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวทำงพระรำชกฤษฎีกำนี้ โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิงำนและกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ง ปฏิบตั ิงำนตำมอำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็ ฯไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ดังนั้นงำนให้บริ กำรจึงเป็ นงำนบริ กำรแบบ
หนึ่งของระบบกำรบริ กำรสำธำรณะ ที่ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนทุกท่ำนจะต้องร่ วมกันปรับปรุ งและแก้ไข
กระบวนกำรทำงำนเพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้มำกที่สุด เมื่อประชำชนมำรับ
บริ กำรแล้วเกิดควำมประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบตั ิรำชกำร ทำให้เกิด
ควำมรวดเร็ วในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน อำนวยควำมสะดวกเพื่องำนบริ กำรที่มีคุณภำพ
ทัว่ ถึงและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ให้กบั ประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบริ กำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ วและถูกต้อง
๓.๒ เพื่อให้สำมรถตรวจสอบควำมต้องกำรของประชำชน รับรู ้สภำพปัญหำและแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้นได้
๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีกำรทำงำนของบุคลำกรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้ำนกำรบริ กำร
ประชำชนผูม้ ำติดต่อขอรับบริ กำร
๓.๔ เพื่อให้กำรปฏิบตั ิรำชกำรมีมำตรฐำนกำรบริ กำรสำธำรณะที่ชดั เจน มีควำมโปร่ งใสสำมำรถ
วัดผลกำรดำเนินงำนได้
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
ประชำชนในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ และผูท้ ี่มำติดต่อรำชกำรกับเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
สำนักงำนเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
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๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมตั ิ
๖.๒ จัดให้มีกำรประชุมคณะทำงำนปรับปรุ งขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๖.๓ จัดทำประกำศกระบวนกำรบริ กำรปรับลดระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรและประกำศให้
ประชำชนทรำบโดยทัว่ กัน
๖.๔ ดำเนิ นกำรจัดทำกิจกรรมอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
๖.๔.๑ ปรับปรุ งแผนผังกำหนดผูร้ ับผิดชอบให้เป็ นปัจจุบนั
๖.๔.๒ ปรับปรุ งป้ำยแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริ กำรแก่ประชำชน
๖.๔.๓ จัดทำเอกสำร/แผ่นพับประชำสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำงๆ
๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตูร้ ับควำมคิดเห็นของประชำชน
๖.๔.๕ จัดทำ/เตรี ยมแบบฟอร์มคำร้องต่ำงๆ พร้อมตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มทุกงำน
บริ กำร
๖.๔.๖ จัดทำคำสั่งกำรให้บริ กำรประชำชนนอกเวลำรำชกำร โดยจัดให้มีกำรให้บริ กำรแก่
ประชำชนทั้งเวลำทำกำร ช่วงพักกลำงวันและในวันหยุดรำชกำร
๖.๔.๗ กำรมอบอำนำจกำรตัดสิ นใจ กำรอณุญำต กำรอนุมตั ิ กำรรักษำรำชกำรแทน
๖.๕ มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริ กำร
๖.๖ มีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริ กำร เพื่อนำจุดบกพร่ อง
ในกำรจัดทำโครงกำรมำปรับปรุ งแก้ไขวิธีกำร ขั้นตอนหรื อระยะเวลำในกำรให้บริ กำรให้ดียงิ่ ขึ้นอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลต่อไป
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปี งบประมำณ
๘. งบประมำณดำเนินกำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๙.ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
สำนักปลัดเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ กองคลัง กองช่ำง เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชำชนได้รับกำรบริ กำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๑๐.๒ สำมำรถตรวจสอบควำมต้องกำรของประชำชน รับรู ้สภำพปัญหำและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ได้
๑๐.๓ มีทศั นคติ วิธีคิด วิธีกำรทำงำนของบุคลำกรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้ำนกำรบริ กำรประชำชนผูม้ ำ
ติดต่อขอรับบริ กำร
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๑๐.๔ กำรปฏิบตั ิรำชกำรมีมำตรฐำนกำรบริ กำรสำธำรณะที่ชดั เจน มีควำมโปร่ งใสสำมำรถวัดผล
กำรดำเนินงำนได้
๒.๓.๒ มีกำรกระจ่ำยอำนำจกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมตั ิ ปฏิบตั ิรำชกำรแทนหรื อกำร
ดำเนินกำรอื่นใดของผูม้ ีอำนำจในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๑ ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมตั ิ อนุญำต สังกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๒. หลักำรและเหตุผล
กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำในกำรบริ หำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กร
นั้น ก็เพื่อเป็ นกำรช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภำพของกำรปฏิบตั ิงำนให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ ว ซึ่งกำรพิจำรณำ
เลือก/หมอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำยของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชำ จะพิจำรณำ
ถึงควำมสำคัญ คุณสมบัติ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรที่จะดำเนินกำรเรื่ องนั้นเป็ นอย่ำงดี ด้วยควำม
รอบคอบและเหมำะสม เพื่อให้กำรบริ หำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่รำชกำร
ดังนั้น กำรดำเนิ นกำรของหน่วยงำนต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่
กำรบริ หำรรำชกำรต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฦทิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมี
ประสิ ทธิภำพ ควำมคุม้ ค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน กำรกระจำยอำนจกำรตัดสิ นใจ
กำรอำนวยควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมีผรู ้ ับผิดชอบต่อผล
ของงำนซึ่งเป็ นหลักกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริ หำรรำชกำรของเทศบำลตำบลเมือ
งรำมันห์ ภำยใต้กรอบอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ รวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่รำชกำร
๔. เป้ำหมำย
คณะผูบ้ ริ หำรองค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัด ปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนจัดหวัด รองปลัดองค์กำรบริ หำร
ส่วนจังหวัด หรื อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
องค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัด
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมตั ิ อนุญำต สั่งกำร แต่งตั้ง มอบหมำย คณะผูบ้ ริ หำร ปลัด
องค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัด รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด หรื อหัวหน้ำส่ วนรำชกำร เพื่อลดขั้นตอน
กำรปฏิบตั ิรำชกำร
๖.๒ ดำเนินกำรออกคำสัง่ ฯ
๖.๓ สำเนำคำสั่งฯ แจ้งคณะผูบ้ ริ กำรองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด
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รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัด หรื อหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมำยทรำบ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙.ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ส่วนรำชกำรทุกส่วน
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
กำรบริ หำรรำชกำร กำรดำเนินงำน กำรปฏิบตั ิงำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนกำร
อำนวยควำมสะดวกและกำรให้บริ กำรประชำชน/บริ กำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร มอบอำนำจของนำยกเทศมนตรี
๒.หลักกำรและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บญั ญัติเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของ
นำยกเทศมนตรี ไว้หลำยเรื่ องหลำยประกำร รวมทั้งมีกฎหมำยอื่นอีกหลำยฉบับที่บญั ญัติอำนำจหน้ำที่ของ
นำยกเทศมนตรี เอำไว้ กำรที่นำยกเทศมนตรี จะดำเนินกำรในเรื่ องต่ำงๆ เพียงผูเ้ ดียว ก็อำจทำให้เกิดช่องว่ำง
ในกำรประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่ำงๆ เกิดขึ้นได้ดงั นี้ เพื่อเป็ นกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น เทศบำล
จึงได้กำหนดมำตรกำรให้มีกำรมอบอำนำจของนำยกเทศมนตรี ให้รองนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำลและรอง
ปลัดเทศบำล ได้ปฏิบตั ิรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรี
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้กำรใช้ดุลยพินิจต่ำง ๆ ของฝ่ ำยบริ หำรเป็ นไปโดยรอบคอบ ตำมหลักำรบริ หำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้เป็ นกำรป้องกันกำรทุจริ ตคอร์รัปชันของเจ้ำหน้ำที่
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
มีกำรมอบอำนำตอย่ำงน้อยจำนวน ๕ เรื่ อง
๕.พื้นดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖.วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ รวบรวมภำรกิจที่อยูใ่ นอำนำจของนำยกเทศมนตรี เสนอนำยกเทศมนตรี พิจำรณำ
๖.๒ ออกคำสัง่ มอบหมำยหน้ำที่ของนำยกเทศมนตรี ให้รองนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และรอง
ปลัดเทศบำลปฏิบตั ิรำชกำรแทน
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๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของเป้ำหมำยดำเนินกำรแล้วเสร็จ

๑.ชื่อโครงกำร : มอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒
๒. หลักกำรและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บญั ญัติกำหนดอำนำจหน้ำที่ของ
นำยกเทศมนตรี ในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไว้หลำยประกำร ทั้งกำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร รื้ อถอนอำคำร
ต่อเติมดัดแปลงอำคำร เป็ นต้น ซื่อล้วนแต่เกี่ยข้องกับสิ ทธิ หน้ำที่ และเสรี ภำพของประชำชน กำรที่จะใช้
อำนำจอยูก่ บั นำยกเทศมนตรี ก็อำจเป็ นให้กำรบริ กำรประชำชนเกิดควำมล่ำช้ำ และอำจเป็ นช่องว่ำงที่ทำให้
เกิดกำรทุจริ ตขึ้นมำได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดมำตรฐำนกำรมอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำพนักงำนท้องพิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
๒๕๒๒ เป็ นไปอย่ำงรอบคอบ
๓.๒ เพื่อป้องกันกำรทุจริ ตคอร์รัปชันของเจ้ำหน้ำที่
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
คำสั่งนำยกเทศมนตรี มอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
๒๕๒๒ ให้กบั รองนำยกเทศมนตรี
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖.วิธีดำเนินกำร
เสนอคำสั่งเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์มอบหมำยอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้รองนำยกเทศมนตรี
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรี ในกำรใช้อำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
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๔ ปี (ปี งบประมำณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙.ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
กองช่ำง เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีกำรออกคำสั่งมอบอำนำจนำยกเทศมนตรี ในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรออกคำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่ วน
รำชกำร
๒. หลักกำรและเหตุผล
เทศบำลตำบำลเมืองรำมันห์ เป็ นหน่วยงำนบริ หำรรำชกำรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ง
ที่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดทำบริ กำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ทั้ง
ที่เป็ นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่นที่กำหนดให้
เทศบำลมีหน้ำที่ตอ้ งทำอีกมำกมำย ในกำรให้บริ กำรสำธำรณะแก่ประชำชน ผูร้ ับบริ กำรติดต่อกับหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ของเทศบำลนั้น มักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่ องจำก
ภำรกิจมีมำกมำยไปรวมอยูก่ บั ฝ่ ำยบริ หำร ไม่มีกำรกระจำยอำนำจ หรื อมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร
อนุมตั ิ อนุญำติไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก กอง และฝ่ ำยต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นอุปสรรคอย่ำงยิง่ ต่อกำร
ให้บริ กำร ทำให้กำรบริ กำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็ นสำเหตุหนึ่งของกำร
กระทำกำรทุจริ ต ประพฤมิชอบในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ สิ่ งผลให้ระบบกำรให้บริ กำรภำครัฐ
เสื่ อมประสิ ทธิภำพ
เพื่อให้เป็ นไปตำม ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ วรรท้ำย ที่กำหนดให้กำร
ปฏิบตั ิงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริ หำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มำตรำ ๖ และมำตรำ ๓๗ ที่กำหนดให้กำรบริ หำรรำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ไม่มีข้นั ตอนกำรปฏิบตั ิงำนเกินควำมจำเป็ นประชำชนได้รับกำรอำนวย
ควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร กำรบริ หำรงำนมีประสิ ทธิภำพ คุม้ ค่ำ ตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๔๘(๒) เตรส ที่กำหนดให้นำยกเทศมนตรี มีอำนำจหน้ำที่ใน
กำรสั่ง อนุญำต และ
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๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดทำประกำศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกสตรี ดีเด่น ที่มี่คุณสมบัติที่จะได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็ นสตรี ดีเด่นประจำปี เพื่อประกำศให้ประชำชนทรำบ
๖.๒ แจ้งประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกให้สมำชิกชมรมสตรี เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ทรำบ
ทัว่ กัน เพื่อให้แต่ละตำบลดำเนินกำรคัดเลือก กลัน่ กรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกในชั้นต้น
มำยังเทศบำล เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกลัน่ กรองได้พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลัน่ กรองเพื่อทำหน้ำที่กลัน่ กรองคุณสมบัติผทู ้ ี่ถูกเสนอชื่อจำก
แต่ละตำบลภำยในเทศบำล
๖.๔ คณะกรรมกำรฯ เสนอรำยชื่อสตรี ดีเด่นที่ผำ่ นกำรกลัน่ กรองด้ำนคุณสมบัติ โดยสนอรำยชื่อให้
ผูบ้ ริ หำรทรำบและเห็นชอบ
๖.๕ ดำเนิ นกำรัดพิธีกำรมอบประกำศเกียรติคุณให้แก่สตรี ดีเด่นตำมระเบียบฯ ในวันสตรี สำกล
จำนวน ๑ ครั้ง/ปี โดยเชิญนำยกเทศมนตรี เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์เป็ นประธำนในพิธี
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘.งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมำณ
๙.ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
กองสวัสดิกำรสังคม
๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
− สตรี ดีเด่นผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๑๐.๒ ผลลัพธ์
− สตรี ดีเด่นผูไ้ ด้รับกำรเชิดชูเกียรติมีควำมพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
− มีสตรี ที่เป็ นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรำกฏต่อสังคมสื บไป
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๑. ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่ประจักษ์
๒.หลักกำรและเหตุผล
สังคมในปัจจุบนั อยูด่ ว้ ยควำมเร่ งรี บ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อควำมอยูร่ อดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทำให้กำรมีคุณธรรม จริ ยธรรมของผูค้ นเกิดควำมเสื่ อมถอย เกิดปัญหำมำกมำยในปัจจุบนั ไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ อง
กำรทุจริ ตทุกระดับทุกภำคส่ วนรวมถึงปั ญหำกำรก่ออำชญำกรรมและอื่นๆ
เพื่อเป้ นกำรส่ งเสริ มให้คนดีมีที่ยนื ในสังคม สร้ำงแบบอย่ำงที่ดีแก่คนรุ่ นหลัง เทศบำลตำบลเมืองรำ
มันห์ จึงจัดให้มีกำรยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และมอบรำงวัลหรื อประกำศเกียรติคุณแก่ผกู ้ ระทำ
ควำมดี เพื่อส่ งเสริ มสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่ำนั้นให้ร่วมกันสร้ำงสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ตลอดจนเป็ นแบบอย่ำง เพื่อปลูกกระแสกำรสร้ำงสังคมแห่งควำมดีอย่ำงเป็ นรู ปธรรม เนื่องจำก
ควำมดีและคุณธรรม เป็ นรำกฐำนอันสำคัญในกำรพัฒนำสังคม สู่ควำมอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
๓.วัตถุประส่งค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม จริ ยธรรม
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแกหน่วยงำน/บุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น
๓.๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่ดำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ เพื่อสร้ำงขวัญ กำลังใจ ตลิดจนปลูกจิตสำนึกและกระตุน้ ให้ทุกภำคส่วนได้มีแบบอย่ำงที่ดีอนั
เป็ น กุศโลบำยหนึ่งในกำรปลูกจิดสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่ำแห่งควำมดีมำกยิง่ ขึ้น
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีจำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำ ๑๐ คน/ปี
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคล ที่ประพฤปฏิบตั ิตนให้เป็ น
ที่ประจักษ์ผำ่ นทำงสื่ อช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ วำรสำรเทศบำล เว็บไซต์เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ สื่ อสังคม
(Social Media) เป็ นต้น
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
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๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
จำนวนหน่ยงำน/บุคคลที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผูท้ ำคุณประโยชน์หรื อ
เข้ำร่ วมในกิจกรรมของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๒. หลักกำรและเหตผล
กำรส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงำนและสังคม ถือเป็ นกำรสร้ำงรำกฐำนอัน
สำคัญในกำรพัฒนำสังสู่ควำมอยูเ่ ย็นเป็ นสุข โดยเฉพำะเน้นกำรส่งเสริ มและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตำม
แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรมีคุณธรรม จริ ยธรรม วิริยธอุตสำหะ กล้ำหำญ ซื่อสัตย์สุจริ ต และเสี ยสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่ำเป็ นหลักสำคัญของกำรทำควำมดีดงั นั้นเพื่อส่ งเสริ มให้บุคลำกร หน่วยงำนที่มีควำมตั้งใจ
ในกำรปฏิบตั ิงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต ทำควำมดีอย่ำงต่อเนื่องเป็ นแบบอย่ำงแก่ประชำชนตำบลกำยูบอ
เกำะ ผูท้ ี่ทำคุณประโยชน์หรื อเต็มใจเข้ำร่ วมในกิจกรรมของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์อย่ำงสม่ำเสมอ
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผูท้ ำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริ ต และผูท้ ำคุณประโยชน์หรื อเข้ำ
ร่ วมในกิจกรรมของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ โดยกำรมอบใบประกำำเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผูเ้ สี ยสละ
และทำคุณประโยชน์ให้กบั เทศบำลที่ควรได้รับกำรยกย่องชมเชย และเป็ นบุคคลตัวอย่ำงและจัดกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์มีค่ำนิยม
ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบตั ิตนตำมหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ผทู ้ ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของเทศบำลตำบล
เมืองรำมันห์
๓.๒ เพื่อส่ งเสริ มกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กีรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนใน
เขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ตระหนักถึงควำมซื่อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๓ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ หใประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตเทศบำลตำบลเมือง
รำมันห์มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบตั ิตำมหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
− ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
− ผูท้ ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ตำบลกำยูบอเกำะ อำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ
๖.วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนิ นกิจกรรมเพื่อสร้ำงมำตรกำรร่ วมกันในกำรกำหนด
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำในกำรคัดเลือกบุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น
๖.๒ คัดเลือกและประกำศยกย่องบุคคล หน่วยงำน องค์กรทำควำมดี เพื่อให้เป็ นแบบอย่ำง
๖.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกำศแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่นที่ผำ่ นกำร
คิดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมำณดำเนินกำร
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
สำนักปลัดเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผูท้ ำคุณประโยชน์หรื อเข้ำร่ วมใน
กิจกรรมของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐.๒ ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบตั ิตำมหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรื อรับแจ้งหรื อตรวจสอบพบทุจริ ต
๒.๕.๑ ดำเนินนกำรให้มีขอ้ ตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม จริ ยธรรม และกำรบริ หำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำร”
๒. หลักกำรและเหตุผล
จำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้
กำหนดดัชนีในกำรประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็ นหลักรวมถึงข้อเท็จจริ งของกำรทุจริ ตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำร
ดำเนินงำนของระดับบุคคล หรื อเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรื อเกิดจำกลักษณะงำนและกำร
รับสิ่ งของต่ำง ๆ ที่เอื้อให้เกิดกำรทุจริ ต ด้งนั้น วิธีกำรบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กรที่นำไปสู่ กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้ของผูบ้ ริ หำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
องค์กร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่ วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตภำยใน
องค์กร ของผูบ้ ริ หำรและเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป้นสิ่ งที่ยำกต่อกำรดำเนินงำนก็ตำม แต่เป็ นสิ่ งสำคัญที่
หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำร
ดำเนินงำน ตลอดจนเป็ นกำรสร้ำงแนวร่ วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกกำรทุจริ ตและปฏิเสธกำรทุจริ ตในทุกรู ปแบบ
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ดังนั้นเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ จึงได้จดั ทำมำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำร” ที่
กำหนดดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบตั ิรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต ตำมแนวทำงกำรบริ หำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็ นกำรพัฒนำวิธีกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะนำไปสู่ กำรยกระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลำกรปฏิบตั ิรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม ตำมแนวทำงกำร
บริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำร (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบตั ิ
๓.๓ เพื่อเสริ มสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่ งใส มีคุณธรรม
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
บุคลำกรในองค์กรปฏิบตั ิตำมเกณฑ์ตวั ชี้วดั ข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ จัดทำข้อตกลงในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงรำชกำรกับผูบ้ ริ หำร
ท้องถิ่นที่มีดชั นีในกำรประเมินกำรปฏิบตั ิรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต ตำมแนวทำงกำรบริ หำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
๖.๒ รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำรของทุกส่ วนรำชกำรเสนอผูบ้ ริ หำรทรำบ
๖.๓ ประชำสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบตั ิ
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ทุกสำนัก/กอง เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
มีกำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำร
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๑.ชื่อโครงกำร : “กำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์”
๒. หลักกำรและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริ หำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑ บัญญัติวำ่
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของส่ วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ให้คำนึงถึง
ควำมรับผิชอบของผูป้ ฏิบตั ิงำนกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนกำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรติดตำม ตรวจสอบ และ
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ทั้งนี้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ ประกอบกับ พระรำขกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๒ กำหนดไว้วำ่ เพื่ประโยชน์
ในกำรปฏิบตั ิรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมำตรกำรกำกับกำร
ปฏิบตั ิรำชกำร โดยวิธีกำรจัดทำควำมตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อโดยวิธีกำรอื่นใด เพื่อแสดงควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิรำชกำร รวมทั้งมำตรำ ๔๕ กำหนดให้ส่ำวนรำชกำร จัดให้มีคณะผูป้ ระเมินอิสระ
ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำร
ให้บริ กำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผูร้ ับบริ กำร ควำำมคุม้ ค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
ระยะเวลำที่กำหนด
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์จึงได้จดั ให้มีกำรจัดทำข้อตกลงและติดตำมผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร โดยมี
กำรลงนำมในข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำรระหว่ำงนำยกเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์กบั ปลัดเทศบำลตำบล
เมืองรำมันห์ และหัวหน้ำสำนักปลัด/ผูอ้ ำนวยกำรกอง และให้มีกำรลงนำมจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำชกำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้กำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำรของหน่วยงำนระดับสำนัก /กอง/ฝ่ ำย
เป็ นไปอย่ำมีประสิ ทธิภำพ ประสิ ทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓.๒ เพื่อให้หน่ำวยงำนระดับสำนัก/กอง/ฝ่ ำย มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีกำร และรำยละเอียด
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมกรอบและแนทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๓.๓ เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรระดับสำนัก/กอง/ฝ่ ำย ตำมข้อตกลง
กำรปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๑
๓.๔ เพื่อให้หน่ำวยงำนระดับสำนัก/กอง/ฝ่ ำย สำมำรถจัดเตรี ยมเอกสำร และหลักฐำนของตัวชี้วดั
ผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบตั รำชกำร เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
รำชกำร
๔. กำรประเมินปลกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำรของหน่วยงำนระดับสำนัก /กอง/ฝ่ ำย
เทศบำลตำบำลเมืองรำมันห์ ได้ทำข้อตกลงผลงำนกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำง
ชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำร ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ ำย เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมข้อตกลง
กำรปฏิบตั ิรำชกำรดังกล่ำวบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ประสิ ทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่
กำหนด และรับสิ่ งจูงใจตำมระดับผลงำน โดยได้มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำรระหว่ำง
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นำยกเทศบำลกับปลัดเทศบำล และปลัดเทศบำลกับหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด พร้อมคณะทำงำนได้ร่วมกัน
พิจำรณำและเลือกตัวชี้วดั ในประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรแต่ละมิติ ดังนี้
๑) กำรบริ หำรรำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน
๒) กำรบริ หำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
๓) กำรบริ หำรรำชกำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเกิดควำมคุม้ ค่ำในเชิงภำรกิจ
๔) กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
๕) กำรอำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
๖) กำรพัฒนำควำมรู ้และกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๕. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
วิธีติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๑.๑ ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ ำยต่ำงๆ และผูป้ ฏิบตั ิงำนทรำบ และทำควำมเข้ใจเกี่ยวกับตัวชี้วดั และกรอบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสื อกระทรวงมหำดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘
๑.๒ ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมตัวชี้วดั ให้มีผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น
− ศึกษำข้อมูล และเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ เช่น รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมคำรับรองกำร
ปฏิบตั ิรำชกำรรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำร
ตำมตัวชี้วดั เป็ นต้น
− ติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนตำมตัวชี้วดั โดยกำรประสำนงำนกับผูก้ ำกับดูแลตัวชี้วดั และผูจ้ ดั เก็บ
ข้อมูลเพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และกำรมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หำรของ
หน่วยงำนในกำรกำกับดูแลและติดตำมผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
๑.๓ รับฟังควำมคิดเห็นของหน่ำวยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วดั เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำยหรื อตัวชี้วดั ที่กำหนด
๑.๔ วัดผลลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปฏิบตั ิงำนเปรี ยบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน
๑.๕ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วดั ผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร กรณีที่กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิรำชกำรในเบื้องต้นไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด เพื่อหำแนวทำงแก้ไขให้กำรปฏิบตั ิงำนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

78

๖. กำรคำนวนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิรำชกำร

ผลกำรประเมิน
ระดับคะแนนที่ไดัรับ
มีผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรอยูใ่ นระดับดีเลิศ/ดีเยีย่ ม
5
มีผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรอยูใ่ นระดับดีมำก
4
มีผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรอยูใ่ นระดับดี
3
มีผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรอยูใ่ นระดับพอใช้
2
มีผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
1
๒.๕.๒ มีกำรให้ควำมร่ วมมือกับหน่วยกงำนรำชกำร จัดหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบตั ิรำชกำรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่ วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุมดูแล กำรปฏิบตั ิรำชกำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๒. หลักำกำรและเหตุผล
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ให้ควำมร่ วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจ
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบตั ิรชกำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เนื่องจำกเห็น
ควำมสำคัญของกำรจรวจสอบที่จะเป้นปัจจัยสำคัญช่ำวยให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของเทศบำลตำบล
เมืองรำมันห์เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล ช่วยป้องกันหรื อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรดำเนินงำนที่
ผิดพลำดและลดควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจำกจะให้ควำมร่ วมมือกับหน่วยตรวจสอบภำยนอก
(ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อำเภอ) แล้ว เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ยงั ให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบภำยใน
ด้วย โดยให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในทำหน้ำทีตรวจสอบภำยในโดยอิสระ/มีแผนกำรตรวจสอบภำยใน
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในทุกส่วนรำชกำร
กำรให้ควำมร่ วมมือกับสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ในกำรตรวจสอบบัญชีและงบกำรเงิ น
ประจำปี ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนผูเ้ บิก/หัวหน้ำหน่วยคลัง มีหน้ำที่ให้คำชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนกำรจรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับอ้ กทัดท้วงให้หวั หน้ำหน่ำวยงำนผูเ้ บิก /หัวหน้ำ
หน่วยงำนคลังปฏิบตั ิตำมข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่ำงช้ำไม่เกิน ๔๕ วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง. ยืนยันว่ำยังไม่มีเหตุผลที่จะล้ำงข้อทักท้วง ก็จะดำเนินกำรชี้แจง
เหตุผลและรำยงำนให้ผวู ้ ำ่ รำชกำรจังหวัดให้เสร็ จสิ้ นภำยใน ๔๕ วัน นักจำกวันที่ได้รับทรำบผลกำรวินิจฉัย
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
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ในกรณีที่มีกำรตรวจสอบกำรทุจริ ต มีกำรมอบหมำยให้งำนสอบสวนและดำเนินกำรทำงวินยั ฝ่ ำย
นิติกำรและดำเนินกำรทำงวินยั กองวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมระเบียบกฎหมำย
โดยเคร่ งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ กรณีมีเรื่ องร้องเรี ยนกล่ำวหำบุคลำกรที่ปฏิบตั ิรำชกำรตำมอำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ
นอกจำกนี้ ยงให้ควำมร่ วมมือกับสำนักงำน ป.ป.ช/สำนักงำน ป.ป.ช.จังหวัดที่ได้ดำเนินกำรตำมอำ
จำจหน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบตั ิรำชกำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เพื่อควำม
โปร่ งใส และป้องกันกำรทุจริ ต และผลกำรบริ หำรงำนที่ผำ่ นมำในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบกำรทุจริ ตแต่อย่ำงใด
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เป็ นมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรื อรรับแจ้ง หรื อตรวจสอบพบกำร
ทุจริ ต
๓.๒ เพื่อควำมโปร่ งใส และป้องกันกำรทุจริ ต ตำมหลักกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ ำย จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบตั ิรำชกำรต่อผูบ้ ริ หำร
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ ำย เทศบำลตำบลเมืองรำมัน
๖. วิธีดำเนินกำร
− ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ ำย ให้ควำมร่ วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่
เพื่อกำรตรวจสอบควบคุม ดูแล กำรปฏิบตั ิรำชกำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
− ปฏิบตั ิตำมข้อทักท้วงฯ ตำมระเบียบ ฯ ภำยในกำหนด
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ ปี (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณรวมในหมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และวัสดุ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ ำย เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์มีมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรื อรับแจ้ง หรื อ
ตรวจสอบพบกำรทุจริ ต
๑๐.๒ เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์มีควำมโปร่ งใส และป้องกันกำรทุจริ ต ตำมหลักกำร
บริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
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๒.๕.๓ ดำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบดำเนนกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่ องร้องเรี ยน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ปฏิบตั ิรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน”
๒. หลักำรและเหตุผล
ด้วยเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริ มให้ภำคประชำชนเข้ำ
มำมีส่วนร่ วมโดยเปิ ดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่ องร้องเรี ยน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สำมำรถยืน่ คำร้องเรี ยนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรื อแจ้งเบำะแสด้วย
ตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย สำมำรถแก้ไข
ควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนประจำเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินกำรเรื่ องร้องเรี ยนของเทศบำลตำบล
เมืองรำมันห์ข้ ึน เพื่อดำเนิ นกำรมำตรำกำรจัดกำรในกรณี ได้รับทรำบหรื อรับแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนต่ำงๆ
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบตั ิให้เป็ นแนวทำงเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบดำเนินกำรรับแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนต่ำง ๆ
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมำตรำกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรื อรับแจ้งหรื อตรวจสอบพบกำร
ทุจริ ตเป็ นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำง
ถูกต้อง
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ กำหนดผูร้ ับผิดชอบเรื่ องร้องเรี ยน
๖.๒ จัดทำคู่มือดำเนินกำรเรื่ องร้องเรี ยนของเทศบำำลตำบลเมืองรำมันห์
๖.๓ จัดประชุมให้ควำมรู ้เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบเรื่ องร้องเรี ยนเพื่อใช้เป็ นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบตั ิงำนและดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่ องร้องเรี ยนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรี รยนต่ำง ๆ ให้เป็ นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน โดยโปร่ งใสและเป็ นธรรม
๖.๔ เผยแพร่ กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนของเทศบำล
ตำบลเมืองรำมันห์ ให้ผรู ้ ับบริ กำร ผูม้ ีส่วนได้เสี ย คู่สัญญำ ประชำชนทัว่ ไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจน
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน สำมรรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและขั้นตอนดังกล่ำวได้ตรงกับ
ควำมต้องกำร
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๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
สำนักปลัดเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนดำเนินกำรจัดกำรเรื่ องร้องเรี ยนของ
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ตำมคู่มือดำเนินกำรเรื่ องร้องเรี ยนของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์โดยปฏิบตั ิตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง
๑.ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรื อประชำชนกล่ำวหำ
เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์วำ่ ทุจริ ตและปฏิบตั ิรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ”
๒.หลักกำรและเหตุผล
สื อเนื่องจำกคำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๘/๒๕๕๗ เรื่ องมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริ ตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ กำหนดมำตรกำรหรื อ
แนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริ ตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้น
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริ หำรงำน และส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำ
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริ ตประพฤมิชอบได้ ประกอบกับนโยบำยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชำ
นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำนิติบญั ญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ก็ได้
กำหนดให้มีกำรบริ หำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบในภำครัฐ เป็ นนโยบำยสำคัญของรัฐบำล เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลและคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริ ตประพฤมิชอบเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพในกำรนี้
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ จึงได้จดั ทำมำตรกำรกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน กรณีมีบุคคลภำยนอก
หรื อประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์วำ่ ปฏิบตั ิรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิ
ชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ทรำบช่องทำงกำรร้องเรี ยนแนวทำงกำรพิจำรณำรับ
เรื่ องร้องเรี ยน และกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนในเรื่ องกำรทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำร และ
เป็ นกำรสร้ำงเครื อข่ำยภำคประชำชนในกำรช่วยสอดส่องและเฝ้ำระวังมิให้เจ้ำหน้ำที่กระทำกำรทุจริ ตหรื อ
ประพฤตมิชอบนอกเหนืออำนำจที่ตนมิได้อีกทำงหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้แก่พนักงำนส่ วนตำบล พนักงำนครู เทศบำลตำบล บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในเทศบำลตำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและลูกจ้ำงของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ยึดมัน่ ในคุณธรรม
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จริ ยธรรมที่ดีและตระหนักถึงควำมสำคัญของภัยของกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ เพื่อให้กำรตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบ เป็ นไปอย่ำงรวดเร็ ว
โปร่ งใส เป็ นธรรม
๔. เป้ำหมำย
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครู เทศบำลตำบล บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
เทศบำลตำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและลูกจ้ำงของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ตำบลกำยูบอเกำะ อำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ ดำเนินกำรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเรื่ องร้องเรี ยนว่ำมีมูลและเข้ำ
องค์ประกอบควำมผิดกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบหรื อไม่
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริ ง กรณี มีเจ้ำหน้ำที่ทุจริ ตและปฏิบตั ิรำชกำรตำมอำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ
๖.๓ กำหนดช่องทำงกำรร้องเรี ยน แจ้งเบำะแสข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนำช่องทำงกำรร้องเรี ยนให้ง่ำย สะดวกและวีธีกำรคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อเป็ นหลักประกันและสร้ำง
ควำมมัน่ ใจแก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล ในกำรให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก่หน่วยงำน
๖.๔ แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผรู ้ ้องเรี ยนทรำบผลและควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินกำร ภำยใน ๕วัน
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
๔ปี (ปี งบประมำร ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
งำนกฎหมำยและคดี สำนักปลัดเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
ร้อยละของเรื่ องร้องเรี ยนของเจ้ำหน้ำที่ที่มีกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภำคประชำชนมีบทบำทหน้ำที่เฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่
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มิติที่ ๓ กำรส่งเสริ มบทบำทและกำรมีส่วนร่ วมของภำคประชำชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่ วนร่ วมตรวจสอบกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
1. ชื่อโครงกำร : “ปรับปรุ งศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ให้มีประสิ ทธิภำพมำก
ยิง่ ขึ้น
2. หลักกำรและเหตุผล
ตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้ห
น่ำวยงำนของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยตำมี่กฎหมำยกำหนดไว้ให้
ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ณ ที่ทำกำรของหน่วยงำนของรัฐโดยเรี ยกสถำนที่ที่จดั เก็บรวบรวมข้อมูล
ข่ำวสำรและให้บริ กำรว่ำ “ศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำร” โดยมีเจตนำรมณ์ให้ประชำชนมีโอกำสอย่ำงกล้ำง
ขวำงในกำรได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด เทศบำลตำบลเมืองรำ
มันห์จึงได้ให้มีสถำนที่สำหรับประชำชนเข้ำตรวจดูขอ้ มูลข่ำวสำรซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็ นศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ให้บริ กำร ณ ศูนย์บริ กำรร่ วมเทศบำลตำบำลเมืองรำมันห์
โดยมีงำนศูนย์บริ กำรข้อมูลฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน เป็ นผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ เพื่อประชำชนจะได้สำมำรถรับรู ้สิทธิและหน้ำที่
ของตนอย่ำบงเต็มที่ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับควำม
เป็ นจริ ง ในกำรรัษำประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรอันเป็ นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่ วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของ
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
5. พื้นที่ดำเนิ นกำร
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ (ภำยในศูนย์บริ กำรร่ วม เทศบำล
ตำบลเมืองรำมันห์)
6. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ มีกำรจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรและจัดสถำนที่ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูขอ้ มูล
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7.
8.
9.
10.

๖.๒ มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบเป็ นปั จจุบนั
๖.๓ มีกำรจัดว่ำงเอกสำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนบุคคล กำรบริ หำร
งบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรคำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลปฏิบตั ิงำนเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้ขอ้ มูลครบตำมรำยกำรที่กำหนด
๖.๔ มีกำรจัดประชุมให้ควำมรู ้แก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เกี่ยวกับกำร
ปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๕ มีกำรให้ควำมรู ้แก่ประชำชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๖ มีบริ กำรอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริ กำรประชำชนทัว่ ไป
๖.๗ มีกำรจัดเก็บสถิติผมู ้ ำรับบริ กำรและสรุ ปผลเสนอผูบ้ ริ หำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ ำยบริ กำรและเผยแพร่ วิชำกำร กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
จำนวนศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์

๑.ชื่อโครงกำร กิจกรรม “กำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์”
๒. หลักกำรและเหตุผล
อำศัยอำนำจตำมมำตร ๙ แห่งพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้
ว่ำภำยใต้บงั คับมำตรำ ๑๔ และมำตร ๑๕ หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำหนด
และเพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรบริ หำรรำชกำรที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่ องหลักธรรมำภิบำล
ควำมโปร่ งใส กำรมีส่วนร่ วม สำมำรถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย จึงจัดทำระเบียบเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกำศเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เรื่ องค่ำธรรมเนียมกำรทำสำเนำและกำร
รับรองสำเนำข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๒.เพื่อให้บริ กำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู ศึกษำ ค้นคว้ำ ตลอดจน
เผยแพร่ จำหน่ำย จ่ำยแจก รวมทั้งปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมระเบียบนี้
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๓. เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กบั ประชำชนในกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลข่ำวสำรที่ลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ
๓.๒ ข้อมูลข่ำวสำรที่ตอ้ งจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้
๓.๓ ข้อมูลข่ำวสำรอื่น
๓.๔ ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล
๔. เป้ำหมำย
๑. จัดเตรี ยมสถำนที่จดั ตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร จำนวน ๑ แห่ง
๒. ระเบียบเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๓. ประกำศเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เรื่ องค่ำธรรมเนียมกำรทำสำเนำและกำรรับรองสำเนำข้อมูล
ข่ำวสำรของศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๔. แบบคำร้องขอตรวจดูขอ้ มูลข่ำวสำร จำนวน ๑ ฉบับ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
ภำยในเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีกำรดำเนิ นงำนโครงกำร
๖.๑ จัดทำบันทึกขออนุมตั ิจดั ตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร
๖.๒ เมื่ออนุมตั ิแล้ว แจ้งเวียนทรำบภำยในทุกส่วนรำชกำร
๖.๓ จัดทำร่ ำงระเบียบฯ ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อผูบ้ ริ หำรพิจำกณำ
อนุมตั ิ
๖.๔ จัดทำร่ ำงประกำศฯ เรื่ องค่ำธรรมเนียมกำรทำสำเนำและกำรรับรองสำเนำข้อมูลข่ำวสำร เสนอ
ต่อผูบ้ ริ หำรเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
๖.๕ จัดทำร่ ำงแบบคำร้องขอตรวจดูขอ้ มูลข่ำวสำร เสนอต่อผูบ้ ริ หำรเพื่อจำรณำอนุมตั ิ
๖.๖ จัดเตรี ยมสถำนที่ โต๊ะ ตูเ้ อกสำร และจัดวำงเอกสำรตำมกฎหมำยกำหนด
๗.ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำร
เริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหำคม ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป ณ สำนักงำนเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๘. งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
๑. มีกำรจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ณ สำนักงำนเทศบำล
ตำบลเมืองรำมันห์
๒. มีกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยควำมสะดวกให้กบั ประชำชน
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๓. มีประชำชนขอตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร
๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู ้ตำม พ.ร.บ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. หลักำรและเหตุผล
คุณธรรมำจริ ยธรรมเป็ นหนึ่งในหลักธรรมำภิบำลที่หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งพึงปฏิบตั ิเพื่อให้เกิด
กำรบริ หำรจัดกำรที่ดีและส่งเสริ มองค์กรให้มีศกั ยภำพและประสิ ทธิภำพ ซึ่งรวมไปถึงควำมโปรงใสกำร
ทำงำนที่จำเป็ นต้องมีในทุกหน่วยงำนโดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ โดยหนึ่งในแนวทำงที่จะช่วยให้เกิดควำม
โปร่ งใสในกำรทำงำนคือกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชกำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
มำตรำ ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิ ทธิกำรรับรู ้หรื อรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทรำบข้อมูลหรื อข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรื อ
รำชกำรส่ วนท้องถิ่น” และตำมพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักกำรและ
เหตุผลของพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำในระบอบประชำธิปไตย กำรให้ประชำบนมีโอกำส
กว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของรัฐเป็ นสิ่ งจำเป็ น เพื่อที่ประชำชนจะ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องมำกยิง่ ขึ้น
กำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ให้ประชำชนรับรู ้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วจำก
กำรทำงำนที่มีประสิ ทธิภำพจึงเป็ นสิ่ งที่จำเป็ นอย่ำงยิง่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบล
เมืองรำมันห์
ดังนั้น เพื่อเสริ มสร้ำงให้เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์มีควำมโปร่ งใสในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น จึงได้จดั
กิจกรรมเสริ มสร้ำงคุณธรรม จิรยธรรม นำควำมโปร่ งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลำกรของเทศบำลและตัวแทน
ชุมชนได้รับรู ้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและเรี ยนรู ้เรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม และควำม
โปร่ งใส และเมื่อเกดควำมเข้ำใจแล้วจะสำมำรถขยำยผลบอกต่อไปยังผูใ้ กล้ชิด สร้ำงเครื อข่ำยควำมร่ วมมือ
ระหว่ำงเทศบำลกับภำคประชำชนให้มีควำมเข้มแข็งยิง่ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีคุณธรรม จริ ยธรรมและควำมโปร่ งใสใน
กำรทำงำนและมีควำมรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ผูเ้ ข้ำร่ วมอบรม
จำนวน ๙๐ คน
(ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน ๑๐ คน. ตัวแทนชุมชน จำนวน ๘๐ คน)
ผลกำรเรี ยนรู ้เฉลี่ย
ร้อยละ ๘๐
ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
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๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๖. วิธีดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจควำมต้องกำรอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสู ตร
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลควำมรู ้
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตำมและประเมินผล
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมำณดำเนินกำร
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จำนวนผูเ้ ข้ำร่ วมอบรม
ร้อยละของผลกำรเรี ยนรู ้เฉลี่ย
ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม
๓.๑.๓ มีกำรประกำศ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่เป็ นประโยชน์กบั กำรมีส่วนร่ วม
ตรวจสอบของประชำชน
๑.ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร
ด้วยพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ กำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลที่สำคัญ ๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัด
องค์กร อำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและอื่น ๆ
ดังนั้น เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์จึงได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลที่สำคัญ
ๆ ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย เพื่อให้กำรเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรครอบคลุมเป้ำหมำย ได้แก่
หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำรของหน่วยงำน เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรื อสื่ อสังคม (Social Media)
หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ กำรเผยแพร่ ขอ้ มูลทำงสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่ำง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจ
หลักของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น
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๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย
๓.๒ เพื่อให้ประชำชนหรื อผูร้ ับบริ กำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิง่ ขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทำงไหนกำรรับเรื่ องร้องเรี ยนที่เข้ำถึงประชำชนได้ง่ำย
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ช่องทำงในกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรของหน่วยงำน จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ ๗ ช่องทำง
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
จัดให้มีและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่
- บอร์ดหน้ำสำนักงำนเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
- บอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ ร้ำนค้ำชุมชน/หมู่บำ้ น
- ประกำศเสี ยงตำมสำย/วิทยุชุมชน/หอกระจำยข่ำว/รถกระจำยเสี ยง/หน่วยประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริ กำรประจำและให้ประชำชน
สื บค้นได้เอง
− จัดส่งเอกสำรเผยแพร่ รำยงำนประจำปี
− ประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผ่ำนสื่ อมวลชล/กำรจัด
แถลงข่ำว
− หนังสื อพิมพ์หรื อวิทยุทอ้ งถิ่น
− ประกำศผ่ำนเว็ปไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีขอ้ มูลผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ ฝ่ ำยบริ กำรและเผยแพร่ วิชำกำร กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลตำบลเมืองรำ
มันห์
๑๐. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
จำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรของหน่วยงำน
๓.๒.๓ มีรำยงำนหรื อแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ประชำชนผูร้ ้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับเรื่ อง
ระยะเวลำ และผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์
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๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคำญ ด้ำนกำรสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
กองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ เป็ นส่ วนงำนที่มีอำนำจหน้ำที่
โดยตรงในกำรดูแลด้ำนกำรสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมให้แก่ประชำชน ตำมพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นกำรบริ กำรให้ประชำชนอยูใ่ นสภำพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อกำรดำรงชีวิตได้
อย่ำงปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี กำรแจ้งเรื่ องรำวหรื อร้องทุกข์อนั มีลกั ษณะที่เกี่ยวข้องกับสภำพสิ่ งแวดล้อมที่
มีเหตุเดือดร้อนรำคำญ เช่น กลิ่นเหม็น เสี ยงดัง กองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมจึงมีหน้ำที่เร่ งดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคำญนั้นเพื่อแก้ไขปั ญหำให้ประชำชนโดยเร็ ว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับแจ้งปั ญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคำญ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔ และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว
๓.๒ เพื่อเป็ นกำรบริ กำรประชำชนให้อยูใ่ นสภำพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๓.๓ เพื่อเป็ นกำรกำหนดขั้นตอนกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่
๔.เป้ำหมำย
รับแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคำญ จำกประชำชนในพื้นที่เทศบำล
ตำบลเมืองรำมันห์
๕. วิธีดำเนินกำร
๕.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคำญ
(เจ้ำหน้ำที่ภำยในกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม)
๕.๒ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคำญ
๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรื อรับเรื่ องผ่ำนศูนย์รับเรื่ องรำวร้องทุกข์เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๕.๔ ดำเนินกำรออกตรวจพื้นที่เรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ และนำเรื่ องเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หำร
พิจำรณำสังกำรเจ้ำหน้ำที่ผเู ้ กี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำตำมควำมจำเป็ นและเร่ งด่วน
๕.๕ แจ้งผลกำรปฏิบตั ิงำนให้ผรู ้ ้องทรำบ ๑๕ วัน นับแต่วนั รับแจ้ง
๖.ระยะเวลำดำเนินกำร
ให้บริ กำรในวัน เวลำรำชกำร วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทำงร้องทุกข์/ร้องเรี ยนได้แก่ ๑) ไปรษณีย ์ ๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสำร ๔)เว็บไซต์ ๕)เฟสบุ๊ค
๗. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๘. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
กองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
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๙. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
๙.๑ มีสถิติจำนวนเรื่ องร้องทุกข์/ร้องเรี ยนเหตุเดือดร้อนรำคำญเป็ นประจำทุกเดือน ทำให้
เห็นว่ำประชำชนได้มีส่วนร่ วมในกำรสอดส่องดูแลสังคมและกำรอยูร่ ่ วมกัน แสดงให้เห็นถึงกำรเปิ ดโอกำส
ให้ประชำชนมีส่วนร่ วมในกำรสอดส่งดูแลกำรดำเนินกำรของเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๙.๒ สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุ งเหตุเดือดร้อนรำคำญตำมเรื่ องที่ประชำชนแจ้งเหตุ
หรื อร้องทุกข์
๙.๓ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผรู ้ ้องเรี ยนทรำบภำยใน ๑๕ วัน
มิติที่ ๔ กำรเสริ มสร้ำงและปรับปรุ งกลไกกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิรำชกำรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๔.๑ มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด
๔.๑.๑ มีกำรจัดทำและรำยงำนกำรจัดทำระบบควบคุมภำยในให้ผกู ้ ำกับดูแล
๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๑
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
กำรตรวจสอบภำยในเป็ นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ดำเนินงำนตำมภำรกิจของเทศบำลตำบลเมืองรำ
มันห์ เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรื อลดควำมเสี ยงจำกำรดำเนินงำน
ผิดพลำดและลดควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งกำรตรวจสอบภำยในนั้นยังถือเป็ นส่ วนประกอบสำคัญที่
แทรกอยูใ่ นกำรปฏิบตั ิงำนตำมปกติ ซึ่งจะต้องมีกำรกระทำอย่ำงเป็ นขั้นตอนที่ถูกต้องตำมระเบียบ และ
กฎหมำยที่กำหนด โดยผูบ้ ริ หำรสำมำรถนำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้โดยรวมเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริ หำร เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรดำเนิ นงำนอีกทั้งยังเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบตั ิงำนซึ่งเป็ นแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในที่ชดั เจน ดังนั้น กำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมี
มำตรฐำนประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้กำรปฏิบตั ิงำนของ
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์เป็ นไปอย่ำงถูกต้องและเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนควบคุม
ภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรบัญชี และด้ำน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยรับตรวจว่ำเป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยที่กำหนด
๓.๔ เพื่อตรวจสอบหำระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจว่ำเพียงพอ และเหมำะสม
๓.๕ เพื่อเป็ นหลักประกันกำรใช้และระวังทรัพย์สินต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
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๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
พนักงำนเทศบำลทุกหน่วยงำน พนักงำนครู และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก ของเทศบำลตำบล
เมืองรำมันห์
๕.พื้นที่ดำเนินกำร
ส่วนรำชกำรทุหน่วยงำน โรงเรี ยนในสังกัดเทศบำล และศูนย์พฒั นำเด็กเล็กเทศบำลตำบลเมืองรำ
มันห์
๖. วิธีกำรดำเนินกำร
๖.๑ จัดทำแผนปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยใน
๖.๒ ตรวจสอบควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีกำร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ปริ มำณมำกน้อยตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม โดยคำนึงถึงประสิ ทธิภำพ
ของระบบกำรควบคุมภำยในและควำมสำคัญของเรื่ องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำร
บริ หำรและกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยรับตรวจ
๖.๓ ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรบริ หำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งกำรบริ หำรงำนด้ำนอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้เป็ นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมันตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภท ว่ำเป็ นไปโดยมีประสิ ทธิภำพ ประสิ ทธิผล และประหยัด
๖.๔ สอบทำนระบบกำรปฏิบตั ิงำนตำมมำตรำฐำน และ/หรื อ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งที่ทำงรำชกำร
กำหนด เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ สำมำรถนำไปสู่ กำรปฏิบตั ิงำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย
๖.๕ รำยงำนผลกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผล
๗.ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
๙.ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
๑๐. ตัวชีวดั /ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
มำกขึ้น
๑๐.๒ ควำมเสี่ ยงในกำรเบิกจ่ำยเงินลดน้อยลง
๑๐.๓ กำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก/กอง/หน่วยงำน ที่มีอยูอ่ ย่ำงคุม้ ค่ำ ประหยัด
๑๐.๔ ลูกหนี้ภำษีโรงเรื อนและที่ดินค้ำงชำระน้อยลง

