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คานา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2563) ฉบับสมบูรณ์ ที่กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ซึ่งกาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย เทศบาลกมลาไสยจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขึ้นตามแนวทางของหนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว 0019
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง
ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนา ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจาแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)
บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563) แยกตามมิติ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก
- สาเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563 )
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
(พ.ศ.2560-2563) และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560-2563)
- แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเองการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Self Assessment Report : SAR)
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ส่วนที่ 1
บทนำ

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุ จริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจ ริ ต ในระดั บท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผ ลต่อการขยายตัว ของทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลั กการแล้ ว การกระจายอานาจมี
วัตถุ ป ระสงค์ ส าคัญ เพื่ อให้ บ ริ ก ารต่า งๆของรัฐ สามารถตอบสนองต่ อความต้อ งการของชุ มชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถสรุปประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกำส แม้ว่ าในปั จ จุบั นมี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งกั บการป้ องกัน และ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่ อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
2.หลักกำรเหตุผล
ปัจจุ บัน ปัญหาการทุจ ริตคอร์ รัปชั่ นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจ ริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่ นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่ นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้

สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทาได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ป ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่ ว มมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนด ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จั ดการที่ มีค วามโปร่ งใส สร้ า งค่า นิ ย ม วั ฒ นธรรมสุ จ ริตให้ เ กิดในสั งคมอย่ า งยั่ งยืน จึง ได้ด าเนิ นการจั ดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง เทศบาล
ตาบลกมลาไสย จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลกมลาไสย ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดาเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลกมลาไสย ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันการ
ทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่ว ม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึก
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เทศบาลตาบลกมลาไสย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ดาเนินการเรื่องโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาด
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) เพื่ อยกระดับจิ ตส านึกรับผิ ดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่ส ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มคี วามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน

2) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลั กบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มีรายละเอียดกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
มิติที่ 1
การสร้างสังคมไม่ทนต่อ
การทุจริต

มิติที่ 2
การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

มิติที่3
การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

มิติที่4
การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ อปท.

การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจาของ อปท.

แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตขอผู้บริหาร

จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในการ
ช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ของ อปท.ได้ทุก
ขั้นตอน

มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน

มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การดาเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์
มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน
การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
อปท.

การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้
การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น
เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561– 2564)
เทศบาลตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

2562

2563

2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.การสร้างสังคมทีไ่ ม่ 1. การสร้างจิตสานึก
ทนต่อการทุจริต
และความตระหนักแก่
บุคลากรทัง้ ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการอบรมจริยธรรม
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
4.มาตราการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

2.สร้างจิตสานึกและ 1. โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

20,000
40,000
500,000

20,000
40,000
500,000

20,000
40,000
500,000

20,000
40,000
500,000

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

1.โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเด็กและเยาวชน

2.การบริหารราชการ 1.แสดงเจตจานงทาง 1.กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของ
เพือ่ ป้องกันการทุจริต การเมืองในการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร
2.มาตราการสร้างความ 1.มาตราการสร้างโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
โปร่งใสในการปฏิบัติ (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
ราชการ

100,000

100,000

100,000

100,000

มิติที่ 1
รวม 6
โครงการ

-

-

-

-

ปีงบประมาณ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

2562

2563

2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3.มาตราการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าทีใ่ ห้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี

1.มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ

-

-

-

-

5.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
2.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
3.กิจกรรม"ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี"

งบประมาณ
6.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง
7.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยให้เกิดความเท่าเทียมกันและ
เลือกปฏิบัติ

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

2562

2563

2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

8.โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

25,000

25,000

25,000

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

11.มาตราการมอบอานาจของนายกเทศมนตรี

-

-

-

-

12.มาตราการมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

-

-

-

-

13.มาตราการออาคาสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

9.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ
10.มาตรการ"มอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพือ่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ"

4.การเชิดชูเกียรติแก่ 1.โครงการวันเทศบาล
หน่วยงาน/บุคคลใน 2.โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
การดาเนินกิจการการ 3.โครงการจัดงานวันแม่
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นทีป่ ระจักษ์

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

5.มาตรการจัดการใน

1.มาตรการ"จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"

-

-

-

-

กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง

19 โครงการ

หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
3.การส่งเสริมบทบาท 1.จัดให้และเผยแพร่

1.มาตรการ"ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

และการมีส่วนร่วมของ ข้อมูลข่าวสารในช่องทางเทศบาลตาบลกมลาไสยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาคประชาชน

ทีเ่ ป็นการอานวยความ 2.กิจกรรม"การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
สะดวกแก่ประชาชนได้ ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"
มีส่วนร่วมตรวจสอบการ 3.กิจกรรม"การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
ปฏิบัติราชการตาม

การคลัง พัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลและการ

อานาจหน้าทีข่ ององค์กร รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง"
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.มาตรการ"จัดให้มีช่องทางทีป่ ระชาชนเข้าถึง

ได้ทุกขั้นตอน

ข่าวสารของเทศบาลตาบลกมลาไสย

2.การรับฟังความคิดเห็น 1.โครงการเทศบาลพบประชาชน

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ 2.กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์

-

-

-

-

ประชาชน

มิติที่ 2

ปีงบประมาณ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3.การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.โครงการจัดทาแผนชุมชน

4.การเสริมสร้าง

1.มีการจัดวางระบบ

1.มาตราการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน

และปรับปรุงกลไก

และรายงานการควบคุม ประจาปีงบประมาณ 2560-2563

70,000

70,000

70,000

ภายในตามทีค่ ณะกรรม 2.กิจกรรมการจัดทารายกงานการควบคุมภายใน
การปฎิบัติราชการ การตรวจเงินแผ่นดิน 3.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์กรปกครอง กาหนด
4.มาตราการติดตามประเมินผลระบบควบคุม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภายในเทศบาลตาบลกมลาไสย
2.การสนับสนุนให้ภาค 1.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชนมีส่วนร่วม จากตัวแทนชุมชน
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทาทีส่ ามารถ
ดาเนินการได้

มิติท3ี่
7โครงการ

ในการตรวจสอบ

ส่วนท้องถิ่น

70,000

ปีงบประมาณ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3. การส่งเสริมบทบาท 1.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
การตรวจสอบของ
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่าย
สภาท้องถิ่น
บริหาร

-

-

-

-

2.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น

500,000

500,000

500,000

500,000

1.กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้ประชาชนได้ทราบ

-

-

-

-

2.มาตราการเฝ้าระวังการคอร์รับชั่นโดยภาค
ประชาชน

-

-

-

-

สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล

4. เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community)และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพือ่ ต่อต้านการทุจริต

.

รวมทั้งหมด

41 โครงการ

มิติที่ 4
9โครการ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรา ตามแผนปฏิบัติการ
มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 1. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล ถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาคน เทศบาลตําบลกมลาไสยได้เล็งเห็นว่าหาก
บุคลากรของเทศบาลตําบลกมลาไสยได้รับการพัฒนาแนวคิด เทคนิคใหม่ ๆในการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกปี
โดยเข้ารับการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิทยาการในด้านต่างๆ จะทําให้
บุคลากรเหล่านั้นได้รับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ซึ่ง
จะต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการบริหารงานเทศบาลให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
3.วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในอํานาจ บทบาทหน้าที่ สามารถ
นํามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจศักยภาพ ปัญหาและข้อจํากัด ความต้องการของแต่
ละเทศบาล สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาตามความเหมาะสม
3.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างเทศบาล
ด้วยกันและจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเองอันจะนําไปสู่
ความเป็นปึกแผ่นของเทศบาลตําบลกมลาไสย
4.เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจําในการ
สร้างสังคมที่ไม่ทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กและลูกจ้างประจํา
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย

6. วิธีดาเนินการ
จั ด ให้ มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห ารเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ
1. การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
- อํานาจ ขอบเขต บทบาทภารหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปปช.เบื้องต้นที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จัดการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
7. ระยะเวลาดาเนินการ ในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณ
ใช้ ง บประมาณจากเทศบาลตํ า บลกมลาไสย สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล หมวดค่ า ใช้ ส อย
ประเภทรายจ่ ายเกี่ย วกับการรั บ รองและพิธีการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริห ารทั่วไป) เป็นเงิน
500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.ผู้ บ ริ ห ารเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาลและพนั ก งานเทศบาล ได้ นํ า ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงใช้ในกิจการเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
2.ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลได้นําประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้หรือมาปรับปรุงเพื่อการสร้างงานด้านการบริการให้เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชน
3.ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย ปปช.ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว
เทศบาลตําบลกมลาไสย จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึก
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ป ระชาชน จึ ง ได้ ทํ า โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลกมลาไสย มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา ไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมใน
การเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แ ก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิ ตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตําบลกมลาไสย ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมรับฟังบรรยายธรรมจากเจ้าคณะอําเภอกมลาไสย ณ วัดเกษมาคม อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเกษมาคม ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
หรือทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมฝึกสมาธิ วิปัสสนา ณ วัดเกษมาคม อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
7. ระยะเวลา ในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ ในการดาเนินการ 40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตําบลกมลาไสย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
สร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชันใน สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้ม งวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็น
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ สําหรับกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบัน
ยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม
(Legitimacy)
หลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency)
หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการตรวจสอบได้
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลกมลาไสย จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ ผู้บริ หารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ 20,000บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2563) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรื อ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้ าที่ใน
หน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพื่อนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทํ าที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลกมลาไสย จึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น พื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลกมลาไสย ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบล

กมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 2. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็น
หน่วยดําเนินการซึ่งทําหน้าที่บริหารจัดการแทนรัฐในการบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ใน
พื้นที่รับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการสําคัญ
การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่จะเป็นการเข้าถึงประชาชน ช่วยลด
ขั้น ตอนการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นการสร้างจิตสํานึกตระหนักในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะและถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของทางราชการ และเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการทํางานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เทศบาลตําบลกมลาไสย ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการ
อํานวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชําระภาษี จึงได้จัดทําโครงการ
ให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อออกให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีทุกประเภท การสร้าง
ความพึงพอใจกับราษฎร์ และการพบปะประชาชน เพื่อได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับรู้ข่าวสารและ
รับทราบถึงความต้องการ ระหว่างข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี
ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้อการของประชาชน
2. เพื่อปรับปรุงและลดขั้นตอนการบริการประชาชน
3. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. เป้าหมาย
ประชาชนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่ ในเขตพื้นที่
บริการ จํานวน 12 ชุมชน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาการดําเนินการตามโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของเทศบาลตําบล
กมลาไสย

6. วิธีดาเนินการ
- เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
- แจ้งเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการ
และวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมแต่งตั้งเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
- จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินภาษีต่าง ๆ
- ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตําบล ภายในชุมชน เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีตําบลกมลาไสย
7. สถานที่ดาเนินการ
เริ่มดําเนินการระหว่าง มกราคม – เมษายน ของปี 2561-2564 พื้นที่ตําบลกมลาไสย
จํานวน 12 หมู่บ้าน (ตามแผนการจัดเก็บภาษี)
วัน/เดือน/ปี
หมู่บ้าน
เวลา
สถานที่
วันที่ ... ม.ค.2560
ชุมชนในเมือง
09.00 น.
ศาลหลักเมือง
ชุมชนคุ้มใต้
10.30 น.
ศาลาประชาคม ม.2
ชุมชนโนนสวาง
13.00 น.
ศาลาประชาคม ม.5
ชุมชนกุดกว้าง-หนองโก
14.30 น.
ศาลาประชาคม ม.3
วันที่ … ม.ค.2560
ชุมชนในเมือง
09.00 น.
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนดอนสวรรค์
10.30 น.
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนสระบัว
13.00 น.
ศาลาวัดสระบัวฯ
ชุมชนน้ําจั้น
14.30 น.
ศาลาวัดท่ามาลานที
วันที่.... ม.ค.2560
ชุมชนปากน้ํา
09.00 น.
ศาลากลางบ้าน
ชุมชนวังหิน
10.30 น.
ศาลากลางบ้าน ม.4
ชุมชนเมืองใหม่
13.00 น.
ศาลากลางบ้าน ม.15
ชุมชนฟากปาว
14.30 น.
ศาลาประชาคม ม.14
วันที่ ... ก.พ.2560
ชุมชนในเมือง
09.00 น.
ศาลหลักเมือง
ชุมชนคุ้มใต้
10.30 น.
ศาลาประชาคม ม.2
ชุมชนโนนสวาง
13.00 น.
ศาลาประชาคม ม.5
ชุมชนกุดกว้าง-หนองโก
14.30 น.
ศาลาประชาคม ม.3
วันที่ … ก.พ.2560
ชุมชนในเมือง
09.00 น.
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนดอนสวรรค์
10.30 น.
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนสระบัว
13.00 น.
ศาลาวัดสระบัวฯ
ชุมชนน้ําจั้น
14.30 น.
ศาลาวัดท่ามาลานที

วัน/เดือน/ปี
วันที่.... ก.พ.2560

วันที่ ... มี.ค.2560

วันที่ … มี.ค.2560

วันที่.... มี.ค.2560

วันที่ ... เม.ย.2560

วันที่ … เม.ย.2560

วันที่.... เม.ย.2560

หมู่บ้าน
ชุมชนปากน้ํา
ชุมชนวังหิน
ชุมชนเมืองใหม่
ชุมชนฟากปาว
ชุมชนในเมือง
ชุมชนคุ้มใต้
ชุมชนโนนสวาง
ชุมชนกุดกว้าง-หนองโก
ชุมชนในเมือง
ชุมชนดอนสวรรค์
ชุมชนสระบัว
ชุมชนน้ําจั้น
ชุมชนปากน้ํา
ชุมชนวังหิน
ชุมชนเมืองใหม่
ชุมชนฟากปาว
ชุมชนในเมือง
ชุมชนคุ้มใต้
ชุมชนโนนสวาง
ชุมชนกุดกว้าง-หนองโก
ชุมชนในเมือง
ชุมชนดอนสวรรค์
ชุมชนสระบัว
ชุมชนน้ําจั้น
ชุมชนปากน้ํา
ชุมชนวังหิน
ชุมชนเมืองใหม่
ชุมชนฟากปาว

เวลา
09.00 น.
10.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
09.00 น.
10.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
09.00 น.
10.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
09.00 น.
10.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
09.00 น.
10.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
09.00 น.
10.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
09.00 น.
10.30 น.
13.00 น.
14.30 น.

สถานที่
ศาลากลางบ้าน
ศาลากลางบ้าน ม.4
ศาลากลางบ้าน ม.15
ศาลาประชาคม ม.14
ศาลหลักเมือง
ศาลาประชาคม ม.2
ศาลาประชาคม ม.5
ศาลาประชาคม ม.3
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ศาลาวัดสระบัวฯ
ศาลาวัดท่ามาลานที
ศาลากลางบ้าน
ศาลากลางบ้าน ม.4
ศาลากลางบ้าน ม.15
ศาลาประชาคม ม.14
ศาลหลักเมือง
ศาลาประชาคม ม.2
ศาลาประชาคม ม.5
ศาลาประชาคม ม.3
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ศาลาวัดสระบัวฯ
ศาลาวัดท่ามาลานที
ศาลากลางบ้าน
ศาลากลางบ้าน ม.4
ศาลากลางบ้าน ม.15
ศาลาประชาคม ม.14

8. งบประมาณ 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นในการชําระภาษี
- สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
- ได้ข้อมูลการจัดเก็บ การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- เทศบาลตําบลกมลาไสยมีรายได้จัดเก็บเองมากขึ้น
- ประชาชนได้รับทราบและเห็นความสําคัญของการชําระภาษีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
11. วิธีประเมินผล
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจําปี 2561-2564 จะดําเนินการประเมินผลโดยวิธีการ
แจกแบบประเมินผลความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารับชําระภาษีและสรุปผลการประเมินเสนอต่อนายกเทศมนตรี
ตําบลกมลาไสย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 3. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ
ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ ยวจิตใจ ที่จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ ดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วย
การฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก
การกระตุ้น ให้ เด็กและเยาวชนกล้ าคิด กล้ าทํา กล้ าแสดงออกในสิ่ งที่ดีพัฒ นาศักยภาพและ พลังในเชิง
สร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็น
เหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็น
พลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคู่กัน ไป เพื่อให้เยาวชน มีจ ริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเด็กและเยาวชน เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มี
ทักษะในการดําเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงาม
เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ
ที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา
ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้าง
ภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพื่อ เกื้อกูล
ตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ ณ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน
2. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
7. ดําเนินการตามโครงการ จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 แนวทาง คือ
7.1 กิจ กรรมทําบุ ญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ สนง.เทศบาล
ตําบลกมลาไสย
7.2 กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนา จากเจ้าคณะอําเภอ
กมลาไสย
7.3 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานและนันทนาการ
8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม (ปีบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ จํานวน 100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่เด็ก
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 1. แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ป ระเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ50 ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้ องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมาย
กําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมี
ปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วน
ท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานใน

หน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และ
มากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้ าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้
อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วย
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุม
พื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกมลาไสย

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่าง
น้อย1ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1
ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
– ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลกมลาไสย เป็นบุคลากร
ที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิ ทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามา ทํางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ

5. พื้นที่ดาเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558
6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
–มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรร
มาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่
น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ํากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลกมลาไสย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เทศบาลมี
หน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริ การ ทําให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 วรรคท้าย ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหาร กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการประจําของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด xxx เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด xxx ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน
3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี
2. นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
3. ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 3
ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต

ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “มาตราการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลกมลาไสย ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาล
ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างของเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล
ตําบลกมลาไสย โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตําบลกมลาไสยโดย
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตําบลกมลาไสย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการเทศบาลตําบลกมลาไสย

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตําบลกมลาไสย พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาลตําบลกมลาไสยเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานบุคลากร สํานักปลัด เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี และดํ า เนิ น งานตาม
ขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลกมลาไสย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้อํานวยการกองคลัง
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน

ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตําบลกมลาไสย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้เทศบาลมี อํานาจหน้าที่
อื่น ตามที่กฎหมายบั ญญั ติให้ เป็ น หน้ าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณา
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่ น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง

5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop
Service) ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไสย เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคํา
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่ องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การ
ดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบ
บริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบ
การรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลตําบลกมลาไสย ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้าน
ถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้าน
งานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งํา
น้ การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดาเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้าน
ระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ด้าน
ศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการ
น้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ใน
ท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์
หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ 25,000 บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล
จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุก
ปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมื องที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ํากว่
ต่ าปีที่ผ่านมา
เทศบาลตําบลกมลาไสย จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลกมลาไสย ให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลกมลาไสย
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลกมลาไสย
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ

ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลกมลาไสย เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบั ญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดําเนินการของ
หน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลกมลาไสย ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลกมลาไสย ปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลกมลาไสย ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึง
ได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ

ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้า พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่ อ
เติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจ
อยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เป็นไปอย่าง รอบคอบ
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลกมลาไสย มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรี
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลกมลาไสย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้
การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ของเทศบาล และเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานเทศบาล และลู ก จ้ า งของเทศบาล มาตรา 48
วี ส ติ
นายกเทศมนตรีมีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน
4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า 4
ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์
ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เทศบาลนับได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาท และใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดรูปแบบหนึ่ง ผู้บริหารได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้ามาบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดัง นั้นเทศบาลตําบล
กมลาไสยจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงบทบาทหน้าที่ของเทศบาลและความสําคัญ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกํากับ ดูแล และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นอย่างเป็นรูป ธรรมมากยิ่งขึ้น และในโอกาสวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ทาง
ราชการได้กําหนดให้เป็นวันเทศบาล ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันที่ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งการปกครองส่วน
ท้องถิ่น รูปแบบเทศบาลขึ้นเป็นครั้งแรก จึงควรที่เทศบาลตําบลกมลาไสยจะได้จัดทําโครงการจัดงานเทศบาล
3. วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อเป็นการระลึกถึงความสําคัญและความเป็นมาของการก่อกําเนิดเทศบาล
2.เพื่ อ ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั กงานเทศบาล ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสํ า คั ญ ของการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะรู ป แบบเทศบาล ตลอดจนให้ บุ ค ลากรได้ ม องเห็ น
ความสําคัญของการบริการ และการอํานวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล
3.เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจํา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน กํานันและผู้ใหญ่บ้าน ทุกชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมวันเทศบาล โดยแบ่งเป็น 4 แนวทาง คือ
1. กิจกรรมทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ สนง.เศบาลตําบลกมลาไสย
2. พิธีเปิดกิจกรรมและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้างดีเด่น
ประจําปีงบประมาณ
3. กิจกรรมการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน
4. กิจกรรมนันทนาการระหว่างข้าราชการฝ่ายการเมืองและพนักงานเทศบาล

7. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี (ปีบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากเทศบาลตําบลกมลาไสย สํานักปลัดเทศบาล หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)เป็นเงินจํานวน30,000บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะรูปแบบเทศบาล และมองเห็นความสําคัญของการบริการและการ
อํานวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล
2.บุคลากรเทศบาลตําบลกมลาไสยมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น

ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
วันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันปีใหม่แบบเดิมของไทย โดยรัฐบาลได้กําหนดให้วันที่ 13 เมษายน
ของทุกปี “เป็นวันสงกรานต์” ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณกาลและเป็นวัฒนธรรมประจําชาติ ที่งดงาม
ฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น เช่น การทําบุญตักบาตร มีการสรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผู้สู งอายุ
การปล่อยนกปล่อยปลา การละเล่นสาดน้ําอย่างสนุกสนาน การละเล่นพื้นเมือง และโดยเฉพาะการรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุ ถือกันว่าเป็นสิ่งเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ผู้ สู ง อายุ กํา หนดให้ วัน ที่ 13 เมษายน ของทุก ปีเช่ นกั น เป็นวั นผู้ สู งอายุแ ห่ งชาติ ซึ่ง ถือว่ าผู้ สู งอายุ เ ป็น ผู้
ทรงคุณค่าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นปูชนียบุคคลจําเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสําคัญใน
การยกย่องให้การดูแล ผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้
ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพและอยู่อย่างมีคุณค่า
เทศบาลตําบลกมลาไสย ถือว่าเป็นบทบาทที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตําบล
และตรหนักถึงความสําคัญของประเพณีวันสงกรานต์ จึงจัดโครงการการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป
3. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้มีความรักความอบอุ่น
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรักความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
3. เพื่อสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
4. เพื่อยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุที่สร้างคุณประโยชน์ในสังคม
4. เป้าหมาย
ผู้สูงอายุจากทุกชน ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน กํานันและผู้ใหญ่บ้านทุก
ชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ 12 ชุมชน เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 4 แนวทาง คือ
1. พิธีเปิดกิจกรรมและมอบใบประกาศเกียรติคุณ แด่ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทํา
คุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม
2. กิจกรรมนันทนาการ เช่น เกมต่าง ๆ
3. กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี (ปีบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากเทศบาลตําบลกมลาไสย กองการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)เป็นเงินจํานวน 100,000บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สูงอายุมีความรักความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
2. สร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดํารงอยู่ใน
สังคมอย่างมีคุณค่า
3. สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ

ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันแม่
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือว่า
เป็น “แม่แห่งชาติ” ของประชาชนชาวไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตําบลกมลาไสยและพสกนิกรชาวตําบลกมลาไสย ได้จัดให้มีการถวาย
เครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
ระดับชุมชน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องแก่แม่ดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมในการเลี้ยงดูบุตร
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งดําเนินกิจกรรมอื่ น ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดี ในวันดังกล่าวด้วย
3. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้ปวงชนชาวไทย ระลึกถึงคุณงามความดีของแม่
3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
4. เพื่อยกย่อง เชิดชู ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่
สาธารณะชน
4. เป้าหมาย การคัดเลือกแม่ดีเด่นตามประชาคมเทศบาลตําบลกมลาไสย จาก 12 ชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ 12 ชุมชน เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมวันแม่ โดยแบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ
1. กิจกรรมทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ณ หน้าสนง.เทศบาลตําบลกมลาไสย
2. พิธีเปิดกิจกรรมและมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่แม่ดีเด่น
3. กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การถ่ายภาพที่ ระลึก การ
รับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี (ปีบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากเทศบาลตําบลกมลาไสย กองการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) เป็นเงินจํานวน 50,000บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ เทศบาลตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครอบครัวให้มีความรักความอบอุ่น ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิด
2. ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เป็นประจําทุกปี
3. ประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ที่เป็นแม่ของแผ่นดิน

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 4. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลาดับที่ 25
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดํา เนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบลกมลาไสย จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ไม่ใช้งบประมาณ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลกมลาไสย
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

มิติที่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ 1.จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.ได้ทุกขั้นตอน
ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกมลาไสย ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ
ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลกมลาไสย จึง
ได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตําบลกมลาไสย ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่ว มเทศบาลตําบลกมลาไสย โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูล
กองคลังและสํานักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชน
จะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลกมลาไสย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลกมลาไสย จํานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกมลาไสย (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาล
ตําบลกมลาไสย )
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลังและสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกมลาไสย

ลาดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลกมลาไสย”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลกมลาไสย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
องราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลกมลาไสย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลกมลาไสย ขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบเทศบาลตําบลกมลาไสยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561 จํานวน1 ชุด
3. ประกาศเทศบาลตําบลกมลาไสย เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลกมลาไสย จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ ภายในเทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไสย
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกมลาไสย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตําบลกมลาไสย ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลกมลาไสย
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ลาดับที่ 28
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้
2.เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
3.เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรื อ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตําบลกมลาไสย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลกมลาไสย
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ
การบริหารงานของเทศบาล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ลาดับที่ 29
1. ชื่ อ โครงการ : มาตรการ “จั ด ให้ มี ช่ อ งทางที่ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของเทศบาลตํ า บล
กมลาไสย”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนด
ให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลกมลาไสย จึงได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็ กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลกมลาไสย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไสย
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลกมลาไสย ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตําบลกมลาไสย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

]

มิติที่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ 2.การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ลาดับที่ 30
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลพบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย เป็นชุมชนเมืองมีประชาชนอาศัยอยู่หลากหลาย ชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลกมลาไสยจะเจริญก้าวหน้าด้วยดี จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในท้องถิ่น
อย่ างทั่ว ถึงและต่อเนื่องในทุกด้าน ได้แก่ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น นโยบายด้านสิ่ งแวดล้ อม ,
นโยบายด้านคุณภาพชีวิต และนโยบายด้านการบริหารจัดการ และที่สําคัญนโยบายด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริการประชาชนโดยเน้นการบริการประชาชนด้วยความเป็นมิตรและจริงใจ การบริการต้องเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติเทศบาลตําบลกมลาไสยจึงเสนอโครงการออกหน่วยเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการประชาชน
ตามภารกิจของเทศบาล เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะและสร้างจิตสํานึก
ให้บุคลากรได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการบริการประชาชน โครงการพบประชาชนก็
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชน ได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว นั่นก็คือ การเข้าไปศึกษาหา
สาเหตุปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ยังถือได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใ ห้เกิดขึ้นระหว่างกันอีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการทํางานในรูปแบบเทศบาลการพบปะพี่น้องประชาชนอยู่เป็นประจําของผู้บริหารเทศบาลจึงเป็นส่วน
หนึ่งที่มีความจําเป็นมาก เทศบาลตําบลกมลาไสย จึงได้จัดทําโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตลอดจน
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลกมลาไสย ได้พัฒนาศักยภาพคุณภาพของตนเอง
3.2 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มีโอกาสพบประชาชนใน
พื้นที่ของผู้บริหารเทศบาลเพื่อรับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตรงอยู่เสมอ
3.3 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล สามารถเข้าไปสัมผัสปัญหาด้วย
ตนเอง ทําให้สามารถมองภาพได้ชัดเจนและคิดค้นหาทางแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
3.4 การพบปะกับประชาชนในพื้นที่ยังสามารถเอื้อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อชุมชนได้ เช่น
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบการเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปรับคําปรึกษาแนะนําให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ทั้งหมด
5. พื้นที่ดาเนินการ
กําหนดให้ออกเทศบาลพบประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลกมลาไสย โดย แบ่งเป็นแต่ละเขต

ตามเขตเลือกตั้ง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่ได้ดําเนินการจน
สําเร็จลุล่วง หรือกําลังดําเนินการและแผนงานโครงการในอนาคต เพื่อนําไปประชาสัมพันธ์ในการดําเนินงานแก่
ประชาชน ทั้ง 12 ชุมชน
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
กําหนดออกให้เทศบาลพบประชาชน ในเดือนมีนาคม ของทุกปี
8. งบประมาณดาเนินการ จํานวน 100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการชุมชนและประชาชน ทั้ง 12 ชุมชน
10.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน

ลาดับที่ 31
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลตําบลกมลาไสย
จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
กมลาไสย
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้ อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้

6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไสย
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-899154 ทางโทรสารหมายเลข 043-899088
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช่งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกมลาไสย
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่ วนร่ วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้ เห็ นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกมลาไสย
9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3. มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น

มิติที่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ 3.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของอปท.
ลาดับที่ 32
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมี ส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลกมลาไสย ได้ดําเนินการจัด โครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตําบลกมลาไสย ประจําปี พ.ศ.
2561 – 2564 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลตําบลกมลาไสย จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจําปี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 12ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลกมลาไสย สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย

6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาด าเนิน การ จั ดเวทีป ระชุมประชาคมชุมชน และจัดให้ มีการพิจ ารณาร่างแผนชุมชน
จํานวน 12 ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ 70,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท.
ภารกิจตามมิติ 1.มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด
ลาดับที่ 33
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ตําบลกมลาไสยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
กมลาไสย เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลกมลาไสย

6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง

ลาดับที่ 34
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบล กมลาไสย จึงได้มีการจัดทํา
และรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตําบลกมลาไสย
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตําบลกมลาไสย
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

ลาดับที่ 35
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่ านมาการบริ หารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทํา
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตําบลกมลาไสย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทาง
ในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลกมลาไสยขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทีําซ้
่ซ้ อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลกมลาไสย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกมลาไสย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย/ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลกมลาไสย
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน ข้อ 6ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

ลาดับที่ 36
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลกมลาไสย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ เทศบาลตําบลกมลาไสยในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน
กิจ กรรม หรื อโครงการต่างๆ ของหน่ ว ยรั บตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุ มภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความ
เสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้
กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการของเทศบาลตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลกมลาไสย
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี

6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลกมลาไสย นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลกมลาไสย รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลตําบลกมลาไสย
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลกมลาไสย ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรม
การตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด

มิติที่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท.
ภารกิจตามมิติ 2.การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้
ลาดับที่ 37
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลกมลาไสย เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2560) เทศบาลตําบลกมลาไสย จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
สําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลตําบลกมลาไสย
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตําบลกมลาไสย ให้
เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง

6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้
มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่เทศบาลตําบลกมลาไสย ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลกมลาไสย มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

มิติที่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท.
ภารกิจตามมิติ 3.การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ลาดับที่ 38
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
เป็นกลไกสําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร
สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต นายกเทศมนตรีตําบลกมลาไสย จึงได้ดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาท
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการดําเนินงาน
ของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกมลาไสย จํานวน ๑๒ คน
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบั ญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบล
กมลาไสย
7. ระยะเวลาดาเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ลาดับที่ 39
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลกมลาไสย ได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่ นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลตําบลกมลาไสย จึง
ได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกมลาไสย จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ ทั้งในเทศบาลตําบลกมลาไสย และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบลและหน่ วยงาน ภายนอก เพื่อเป็น ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่ว ม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/
กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกเทศมนตรีตําบลกมลาไสย
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตําบลกมลาไสย ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ จํานวน 500,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด นายกเทศมนตรีตําบลกมลาไสย
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลกมลาไสย จํานวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

มิติที่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท.
ภารกิจตามมิติ 4.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ 40
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐ มนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริห ารการเงิน การคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมี
กระบวนการที่โ ปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ น จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
6. วิธีดาเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกมลาไสยภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อ
นําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2561 – 2564 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลกมลาไสย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

ลาดับที่ 41
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทํา ให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลกมลาไสย
5. พื้นที่ดาเนินการ เทศบาลตําบลกมลาไสย
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการ
คอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกมลาไสย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันในระดับเทศบาล

ภาคผนวก

คาสั่งเทศบาลตาบลกมลาไสย
ที่ ๑๓๓/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ของเทศบาลตาบลกมลาไสย
********************
ตาม หนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
การจั ดทาแผนป้องปฏิบั ติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตามแนวทางการดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตาบลกมลาไสย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และคณะกรรมการประเมิ น ผลและติ ด ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต สี่ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลกมลาไสย ดังนี้
1.คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ
เทศบาลตาบลกมลาไสย ประกอบด้วย
๑. นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาลตาบลกมลาไสย
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญทวี นันสถิตย์
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ
๓. น.ส.ศรีประไพ ไชยศรีรักษ์ ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๔. นายนิรภัย
บุญเรืองลือ ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๕. นางสริดา
ทาบรรหาร ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
๖. นายธงชัย
โคตรพัฒน์ นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๗. นางดวงจิตร หัตถนิรันดร์ หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ/เลขานุการ
๘. น.ส.สุกัญญา หาระมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูลนามากาหนดเป็นจัดทาแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ของเทศบาลตาบลกมลาไสยเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

2. คณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริต ประจาปี ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔ ของเทศบาลตาบลกมลาไสย ประกอบด้วย
๑. นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตาบลกมลาไสย
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.นงนุช คูสกุลรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตาบลกมลาไสย
กรรมการ
๓. นายเรืองยศ มิตรภานนท์ รองนายกเทศมนตรีตาบลกมลาไสย
กรรมการ
๔. นายณรงค์ จันทชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาลตาบลกมลาไสย
กรรมการ/เลขานุการ
๔. นางดวงจิตร หัตถนิรันดร์ หัวหน้าสานักปลัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานที่
ได้กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งประเมิ น ติ ด ตามแผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และรายงานผลต่ อ
นายกเทศมนตรีตาบลกมลาไสย ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)
(นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล)
นายกเทศมนตรีตาบลกมลาไสย

ประกาศเทศบาลตาบลกมลาไสย
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ของเทศบาลตาบลกมลาไสย
---------------------ตาม หนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
การจั ดทาแผนป้องปฏิบั ติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตามแนวทางการดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เทศบาลตาบลกมลาไสย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลกมลาไสย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลกมลาไสยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล)
นายกเทศมนตรีตาบลกมลาไสย

ผลการประเมิน

129
(คะแนนที่ได้)

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง

200
(คะแนนเต็ม)

สาหรับสานักงาน ป.ป.ช.

(Self Assessment Report : SAR)

การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาล
เทศบาลตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาด
๒. สถานที่ตั้งสานักงาน/ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑ ถนน ราษฎรบริหาร
ตาบล หลักเมือง
อาเภอ กมลาไสย
จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๙๙๑๕๔ โทรสาร ๐๔๓-๘๙๙๐๘๘
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http ://www.kamalasai.go.th
๓. จานวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9,949

คน 3,469

ครัวเรือน

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕.๐๒๕ ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม ๑๒ หมู่บ้าน/ชุมชน)
๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 57,521,735.83
บาท
-รายได้จากเงินอุดหนุน
22,643,949.81
บาท
๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 75,944,166.82
๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจานวน
๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจานวน
9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจานวน

10
129

71

บาท

คน
คน

คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

10. ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวสุกัญญา หาระมี
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สถานที่ติดต่อ สานักปลัด เทศบาลตาบลกมลาไสย ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์
๔๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๙๙๑๕๔ โทรสาร ๐๔๓-๘๙๙๐๘๘ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๑๗๔๐๗๒๖
E-mail sukanya_pordang@gmail.com

-2ส่วนที่ ๒ ผลการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย ( / ) ในช่องที่
มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระสาคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทาแผน
5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

0

(10-12 ข้อ) (8-9 ข้อ) (6-7 ข้อ) (4-5 ข้อ) (1-3 ข้อ) ( - )

1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาล



ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) ปฏิบตั ิหน้าทีโ่ ดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
( ) 2) ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
( ) 3) ปฏิบตั ิหน้าที่รบั ผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตคานึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ
( ) 4) ปฏิบตั ิงานโดยมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
( ) 5) ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรืออานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์
แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด
( ) 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศใน
การทางาน
( ) 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
( ) 8) ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทางาน
รวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลสาเร็จของงาน
( ) 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์
สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ
( ) 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานทีผ่ ิดพลาด
( ) 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการดาเนินงานของ
หน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
( ) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าทีท่ ี่ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 12 ข้อ

ระดับคะแนน

5

-3รายละเอียดการจัดทาแผน

ระดับคะแนน
3

5
( 2 ข้อ)

ข้อ

(-)



1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1. โครงการอบรมจริยธรรม
2 .โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( )1) กาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
( )2) ปฏิบตั ิหน้าทีโ่ ดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ

รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 2

( 1 ข้อ)

0

ระดับคะแนน

รายละเอียดการจัดทาแผน
5

10
ระดับคะแนน
4
3 2 1

(7 ข้อ) (5-6 ข้อ) (3-4 (2 ข้อ) (1 ข้อ)

ข้อ)

1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการ “จัดทา คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน”
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน
( ) 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
( ) 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
( ) 4)มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
( ) 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัตงิ านหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
( ) 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
( ) 7) มีการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรโดยส่งเสริม
ให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น
เพื่อเกิดความตระหนักในการดารงตนตามกรอบของกฎหมาย

รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน

5 ข้อ



ระดับคะแนน

4

0
(-)

-41.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
ระดับคะแนน
5

0

(มีโครงการ)

(ไม่มีโครงการ)

-

-

1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน...-.....โครงการ
รายละเอียดการจัดทาแผน
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
( ) 2) พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 2 ข้อ
รายละเอียดการจัดทาแผน
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) ขับเคลื่อนการดาเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจาวัน
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน ..-....โครงการ

ระดับคะแนน
5

0
ระดับคะแนน
3

0

(2 ข้อ)

(1 ข้อ)

(-)



ระดับคะแนน

5
ระดับคะแนน

5

0

(มีโครงการ)

(ไม่มีโครงการ)

-

-

ระดับคะแนน

0

-51.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
5
(3 ข้อ)

ระดับคะแนน
4
3
(2 ข้อ)

(1 ข้อ)

1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมปฏิบัตธิ รรมเด็กและเยาวชน

0
(-)



ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) นาหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
( ) 2) นาหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ) 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง
จิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต

รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน
รายละเอียดการจัดทาแผน

1 ข้อ

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน
5
4
3

0

(3 ข้อ)

(2 ข้อ)

(1 ข้อ)

(-)

-

-

-



1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) นาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนัก
รู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสาหรับนักเรียน นักศึกษา (จัดทา
โดยสานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ) 2) นาสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดทาโดยสานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้
ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ) 3) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน - ข้อ
ระดับคะแนน

-

-6รายละเอียดการจัดทาแผน

ระดับคะแนน

1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

5

0

(มีโครงการ)

(ไม่มีโครงการ)

-



ซึง่
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน

-

โครงการ

ระดับคะแนน

-

-7มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
(4 ข้อ)

2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(3 ข้อ)

(2 ข้อ)

0

(1 ข้อ)

(-)



ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
( ) 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน
( ) 3) ผู้บริหารมีการกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
( ) 4) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดาเนินการ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน .........4................ข้อ ระดับคะแนน………5………………………..
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
2

1

0

(9-10 ข้อ) (7-8 ข้อ) (5-6 ข้อ) (3-4 ข้อ) (1-2 ข้อ) ( - )

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.มาตราการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
3.มาตราการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) ดาเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี



-8รายละเอียดการจัดทาแผน
5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

0

(9-10 ข้อ) (7-8 ข้อ) (5-6 ข้อ) (3-4 ข้อ) (1-2 ข้อ) ( - )

( ) 2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่
โปร่งใส
( ) 3) การได้รับคาสั่งทีไ่ ม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร
( ) 4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้
ทางานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม
( ) 5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคาสัง่ ที่ไม่เหมาะสม
( ) 6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถาน
บันเทิง หรือสิ่งอานวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่
( ) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค หรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่
( ) 8) การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
( ) 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิ
ชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น
( ) 10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใด
แก่เจ้าหน้าที่

รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน
รายละเอียดการจัดทาแผน

7 ข้อ

ระดับคะแนน
5
(5-6 ข้อ)

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2.กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
3.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ
4.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) การใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ ม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ
( ) 2) การใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง
( ) 3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
ไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจาเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มปี ระสิทธิภาพ
( ) 4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง
( ) 5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนาผลการวิเคราะห์มา

4
ระดับคะแนน
4
3
2

(4 ข้อ)

(3 ข้อ)

(2 ข้อ)

1

0

(1 ข้อ)

(-)

-9รายละเอียดการจัดทาแผน
5
(5-6 ข้อ)

ระดับคะแนน
4
3
2
(4 ข้อ)

(3 ข้อ)

(2 ข้อ)

1

0

(1 ข้อ)

(-)

1

0

ปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป
( ) 6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ

รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน
รายละเอียดการจัดทาแผน

3 ข้อ

ระดับคะแนน
5

3
ระดับคะแนน
4
3
2

(10-12 ข้อ) (8-9 ข้อ) (6-7 ข้อ) (4-5 ข้อ) (1-3 ข้อ) ( - )

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการ บริการประชาชน
เพื่อให้เกิด ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
2.โครงการจ้างสารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ



ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( )1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
( ) 2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
( ) 3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต้อง
( ) 4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
( ) 5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
(
(
(
(
(
(
(

) 6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ
) 7) ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
) 8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน
) 9) ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง
) 10) ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
) 11) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
) 12) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 12 ข้อ

ระดับคะแนน

5

- 10 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
ระดับคะแนน
5
4
3
0
(3 ข้อ)

2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

(2 ข้อ)

(1 ข้อ)

(-)



ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน
( ) 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ
( ) 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน
3
ข้อ ระดับคะแนน
รายละเอียดการจัดทาแผน
5
(3 ข้อ)

5

ระดับคะแนน
4
3
(2 ข้อ)

2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต

อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.มาตรการการมอบ อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติ ราชการ
2.มาตรการมอบอานาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มอบอานาจเจ้า พนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
4.มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( )1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
( )2) ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงการใช้อานาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูก
กฎหมาย
( )3) ปฏิบัติหน้าที่โดยดาเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน
3
ข้อ ระดับคะแนน

(1 ข้อ)

5

0
(-)

- 11 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
(15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
ระดับคะแนน
5
0
(มีโครงการ)

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.โครงการวันเทศบาล
( ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 1 โครงการ

(ไม่มีโครงการ)



ระดับคะแนน

รายละเอียดการจัดทาแผน

5

ระดับคะแนน
5

0

(มีโครงการ)

(ไม่มีโครงการ)

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

1. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 1 โครงการ ระดับคะแนน 5
รายละเอียดการจัดทาแผน
ระดับคะแนน
5
0
(มีโครงการ)

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.โครงการจัดงานวันแม่
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 1 โครงการ

(ไม่มีโครงการ)


ระดับคะแนน

5

- 12 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
10
(3 ข้อ)

ระดับคะแนน
8
6

0

(2 ข้อ)

(-)


2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการ “จัดทา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอานวยความสะดวก
หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอานาจหน้าที่
( ) 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
( ) 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทนสาหรับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 1 .ข้อ
ระดับคะแนน
รายละเอียดการจัดทาแผน
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าทีเ่ พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้……………………
…………………………………………………………………………………………………….
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
( ) 2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยกากับ ดูแล
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน - ข้อ

(1 ข้อ)

10

5

ระดับคะแนน
3

0

( 2 ข้อ)

( 1 ข้อ)

(-)

-

-



ระดับคะแนน

0

- 13 รายละเอียดการจัดทาแผน
5
(3 ข้อ)

ระดับคะแนน
4
3

0

(2 ข้อ)

(1 ข้อ)

(-)

-



2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
………………………………………………………………………………………………….
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทาผิดการทุจริต
( ) 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาผิดการทุจริตที่เหมาะสม
( ) 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทาผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน - ข้อ
ระดับคะแนน 0

- 14 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (15
คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
5

ระดับคะแนน
4 3 2 1

(5ข้อ) (4ข้อ) (3ข้อ) (2ข้อ) (1ข้อ)


3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตาบลกมลาไสย
ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2.กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล
ตาบลกมลาไสย”

ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
( ) 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
( ) 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่
( ) 4) มีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่ออื่นๆ
( ) 5) มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือ
มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการทาการของ
หน่วยงาน
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 5 ข้อ
ระดับคะแนน

5

0
(-)

- 15 รายละเอียดการจัดทาแผน

ระดับคะแนน
4
3
2

5
(4ข้อ)

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.กิจกรรม “การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงิน ก.ารคลัง พัสดุ
และ ทรัพย์สินของเทศบาล และการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงิน
การคลัง”
2.มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลกมลาไสย”

(3ข้อ)

รายละเอียดการจัดทาแผน

ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน - โครงการ

(1ข้อ)



ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( )1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
( )2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ
( )3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน
( )4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน ..........4...............ข้อ ระดับคะแนน

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

(2ข้อ)

5

ระดับคะแนน
5

0

(มีโครงการ)

(ไม่มีโครงการ)

-



ระดับคะแนน

0

0
(-)

- 16 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
5
(3 ข้อ)

ระดับคะแนน
4
3

0

(2 ข้อ)

(1 ข้อ)

(-)

ระดับคะแนน
4
3
2

0



3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนิน
กิจการ ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.โครงการเทศบาลพบประชาชน
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( ) 1) จัดประชาคม
( ) 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม
( ) 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 2 ข้อ

ระดับคะแนน

รายละเอียดการจัดทาแผน
5
(4ข้อ)

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์

(3ข้อ)

4

(2ข้อ)



ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( )1) การกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
( )2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน
( )3) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถทาได้ง่าย
( )4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 4 ข้อ
ระดับคะแนน

5

(1ข้อ)

(-)

- 17 รายละเอียดการจัดทาแผน
5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

0

(10-12ข้อ) (8-9ข้อ) (6-7ข้อ) (4-5ข้อ) (1-3ข้อ) (-)



3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( )1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
( )2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วย
ตนเอง
( )3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ
( )4) มีมาตรการที่ต้องดาเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน
( )5) การรายงานผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
( )6) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ
( )7) การกาหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
( )8) การกาหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ จัดจ้าง
( )9) การรายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ผู้
ร้องทราบ
( )10) มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต
( )11) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต
( ) 12) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน - ข้อ
ระดับคะแนน

0

- 18 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน

ระดับคะแนน
4
3
2

5
(4ข้อ)

(3ข้อ)

(2ข้อ)

0

(1ข้อ)

(-)

3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการ 
จัดทางบประมาณ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.โครงการจัดทาแผนชุมชน
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
() 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
() 2) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
() 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
() 4) การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน .......4..................ข้อ ระดับคะแนน………5……………………..
รายละเอียดการจัดทาแผน

ระดับคะแนน
5

0

(มีโครงการ)

(ไม่มีโครงการ)



3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( )เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน .......-..........โครงการ ระดับคะแนน………0……………………..
รายละเอียดการจัดทาแผน
5
(3 ข้อ)

3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
()1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
()2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
()3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 3 ข้อ

ระดับคะแนน
4
3

0

(2 ข้อ)

(-)



ระดับคะแนน

5

(1 ข้อ)

- 19 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม 45 คะแนน
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
(10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
ระดับคะแนน
5
3
0
(2ข้อ)

(1ข้อ)

4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้

ผู้กากับดูแล
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.มาตราการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561-2564
2.กิจกรรมการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
() 1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทางานอย่างเป็น
อิสระ
()2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน
2
ข้อ ระดับคะแนน
รายละเอียดการจัดทาแผน
5
(3 ข้อ)

(-)

5

ระดับคะแนน
4
3

0

(2 ข้อ)

(-)


4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มี
การจัดทาแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
2.มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายในเทศบาลตาบล
กมลาไสย
ซึง่
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( )1) มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
()2) มีการนาผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
()3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 3 ข้อ
ระดับคะแนน

5

(1 ข้อ)

- 20 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้ (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
ระดับคะแนน
5
3
0
(2ข้อ)

(1ข้อ)



4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( )1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล
( )2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน - ข้อ

ระดับคะแนน

รายละเอียดการจัดทาแผน

0

5

ระดับคะแนน
3

0

(2ข้อ)

(1ข้อ)

(-)



4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
( )1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ
( )2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดาเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า
และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน - ข้อ

(-)

ระดับคะแนน

0

- 21 รายละเอียดการจัดทาแผน
5
(3 ข้อ)

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
()1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ
()2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
()3) ออกประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 3 ข้อ

0

(2 ข้อ)

(-)

(1 ข้อ)



ระดับคะแนน

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

ระดับคะแนน
4
3

5

ระดับคะแนน
5

0

(มีโครงการ)

(ไม่มีโครงการ)



1.กิจกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
()การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
การเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วม
การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 1 โครงการ ระดับคะแนน

5

- 22 รายละเอียดการจัดทาแผน

ระดับคะแนน
5

0

(มีโครงการ)

(ไม่มีโครงการ)


4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
() การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการทาความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 1 โครงการ ระดับคะแนน

5

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
ระดับคะแนน
5
3
0
(2ข้อ)

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ประชาชนได้ทราบ
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
()1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ
()2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 1
ข้อ ระดับคะแนน

(1ข้อ)



3

(-)

- 23 รายละเอียดการจัดทาแผน

ระดับคะแนน

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.มาตรการเฝ้าระวัง การคอร์รัปชั่นโดยภาค ประชาชน
ซึ่งครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
() มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
รวมดาเนินการครอบคลุมสาระสาคัญ ทั้งสิ้น จานวน 1 โครงการ

5

0

(มีโครงการ)

(ไม่มีโครงการ)



ระดับคะแนน

3

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ
(ลงชื่อ)
(นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลกมลาไสย
วันที่ 22 / พฤษภาคม / 2560

