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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

โครงการที่ 1
1.
2.

ชื่อโครงการ

“ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า”

หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมื อจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทั กษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการทีร่ ะดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลทีส่ ูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ ใช้ตําแหน่งหน้าที่ ในทางทุ จริตประพฤติมิ ชอบ โดยได้ กํ าหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้ งถิ่นและเป็นกลไกหนึง่ ใน
การส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กํากั บดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานใน
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ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานใน
ท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของ
ความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลี ของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า ต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านเขว้า ด้วย
การจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในเทศบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจรติ ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า 5 ปี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6.

7.

วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.3 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงานผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- การประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรเทศบาลตําบลบ้านเขว้าได้้
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
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2.2

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน

โครงการที่ 1
1.

ชื่อโครงการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

2.

หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า เป็นบุคลากรที่มี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผูป้ ฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญในการพั ฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี มาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํ านึงถึง
การมี ส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ตําบลบ้านเขว้า
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตําบลบ้านเขว้า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับจริยธรรม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จดั
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจรติ ในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้
คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
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5.

พื้นที่ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

6.

วิธีดําเนินการ
6.1 กํ าหนดหลักเกณฑ์ การบริ หารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.

ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตังชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล
10.2 ผลลัพธ ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่้า
ต่
กว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

2.

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50
วรรคท้าย กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๕
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๗ กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่งการอนุญาตการอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผ้้ดํารงตําแหน่งใดให้แก่้ดํ
ผ้ ารงตําแหน่ง้มี
หน้าท่้รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
มาตรา ๔๘ วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่มเติมถึ งฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 กําหนดให้ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรี จะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ ง
นั้นไม่ได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือโดยให้
รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล
ปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเป็นการดําเนินการตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เทศบาลตําบลบ้านเขว้า จึงกําหนด มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ
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4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมั ติ หรือการปฏิบัติราชการที่ นายก
เทศมนตรี จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล
ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5.
6.

พื้นที่ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
วิธีดําเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่างานใดสมควรที่จะมีการมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต

อนุมัติ
6.2 เสนอนายกเทศบาลตรีเพื่อพิจารณามอบหมาย
6.3 จัดทําคําสั่งสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
6.4 จัดทํ าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.5 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.6 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560– 2564
8.

งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4
ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์ ประชาชนมี ความพึงพอใจในบริการที่ ได้รับอยู่ในระดับดี และได้รับความ
สะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ
มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้างประจํา
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน หมายถึงการสั่งให้พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ได้รับเงินเดือน การสั่งให้ลูกจ้างประจํา ได้รับค่าจ้างประจํา และการสั่งให้พนักงานจ้าง ได้รับ
ค่าตอบแทนในขั้นที่สูงขึ้น เพื่อตอบแทนความดีความชอบที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในครึ่งปีที่แล้วมาการเลือ่ นขั้นเงินเดือน จึง
ถือเป็นสิทธิของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทุกคนที่จะได้รับบําเหน็จ
ความชอบประจําปีจากผลของการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความดีความชอบความอุตสาหะความสามารถความ
ประพฤติในการรักษาวินัยข้าราชการและการปฏิบัติตนหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด
ดังนั้น ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จําเป็นจะต้องเป็นไปด้วยความความเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า จึงกําหนด มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนค่าจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง” ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง เป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
3.2 เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่ อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกํ าลังใจให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
ทุกคน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(1) เมื่อถึงรอบการประเมิน จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างพนักงานจ้าง และประกาศให้ทราบทั่วกัน
(2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างแต่ละคน ร่วมกันวางแผนและกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
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และหรือความสําเร็จของซึ่งพนักงานจ้างผู้น้ําต้องรับผิดชอบ โดยกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวัง ด้วย
(3) ระหว่างรอบการประเมิน ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้าง
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จของงานที่กําหนด
(4) เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมิน ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง และแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประกอบด้วยปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า ที่ รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินในภาพรวมและรายบุคคลว่าการประเมินมีมาตรฐานความเป็น
ธรรมหรือไม่ และรายงานผลต่อนายกเทศมนตรี
6.3 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
ที่ รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทย
กําหนด แล้วเสนอนายกเทศมนตรี
(2) นายกเทศมนตรี ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน
แจ้งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพื่อทราบ และประกาศให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
8.

งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

67
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

โครงการที่ 1
1.

ชื่อโครงการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”

2.

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวง มหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4.
5.
6.

เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
วิธีดําเนินการ
จัดทํ าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้
7 ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

2.

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 วรรค
ท้าย กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าทีข่ องเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับว่าด้วยการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
๒๕๔๖ กําหนดให้ผู้รับตรวจจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และ
ส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จํานวน 1 ชุด อย่าง
ช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือ
ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทําตามวรรคแรก ให้ผู้รับตรวจจัดส่งสําเนาแก่สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จํานวน 1 ชุด ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว และให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็น
ประจําทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันทําการสุดท้ายของไตรมาส
เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนเป็นการดําเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า จึงได้จัดทํา กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้
ถือปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4.
5.

เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านด้านพัสดุ
พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
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6.

วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
6.6 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้ รั บ ทราบข้ อมู ล ในการบริห ารงานของหน่ วยงานด้ วยความโปร่ งใสมี
ประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
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โครงการที่ 3
1.

ชื่อโครงการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”

2.

หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมื องการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทัง้
เข้าใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ความโปร่งใส (Accountability) ถือเป็นหลักหนึ่งในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD
GOVERNANCE) ความโปร่งใส มาตรการในการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือว่าได้ผลและมีประสิทธิภาพ คือ การสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ การเป็นโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มี ประบวนการให้
ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน
เทศบาลตําบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ มี หน้าที่ ในการให้บริการสาธารณะ โดยมี
งบประมาณของตนเอง ภายใต้การกํากับดูแลของราชการส่วนกลาง ในการบริหารราชการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 วรรท้าย
กําหนดให้ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลดังกล่าว เห็นว่าการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ มีความสําคัญที่จะสามารถป้องการทุจริงและประพฤติมิชอบได้ จึงได้จัดทําโครงการ “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4.
5.

เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

71
6.

วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7.
8.
9.

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
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โครงการที่ 4
1.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

2.

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริ ก ารสาธารณะ โดยที่ ใ นการปฏิ บัติ ง านตามอํา นาจหน้ าที่ ดัง กล่า ว ตาม มาตรา 50 วรรคท้ า ย แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่ม เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 กํ าหนดให้ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ประกอบพระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กําหนดให้การจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รบั
ประกอบกัน
เพื่ อ ให้ก ารบริห ารงบประมาณของเทศบาลเทศบาลตําบลบ้านเขว้า เป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเทศบาลตําบลบ้านเขว้า และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
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6. วิธีดาํ เนินการ
6.1

รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ น้อยกว่าร้อยละ
70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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โครงการที่ 5
1.
2.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการเทศบาลคุณธรรมตามรอบพระยุคลบาล

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๙ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรําและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไป
ช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ํา ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแยบยล
การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่
สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริงทรง มีความละเอียดรอบครอบ ทรงคิดค้นหาแนวทาง
พัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่า และควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาท นํามาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป หลักการทรงงานในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่สามารถรวบรวมได้ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาข้ อมู ล อย่ า งเป็นระบบ ศึก ษาข้อมู ล รายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้ ง ข้อมูล
เบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง
๒. ระเบิดจากข้ างใน สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่จ ะเข้าไปพัฒนา ให้มี สภาพ
พร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน
๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก มองปัญหาในภาพรวม แต่การแก้ปัญหาจะเริ่มจากจุดเล็กๆคือ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม
๔. ทําตามลําดับขั้น การพัฒนาให้เริ่มต้นจากสิ่งที่จํา เป็นที่สุดของประชาชนก่อน ได้แก่
สาธารณสุข ต่อไปจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจําเป็นสําหรับประกอบอาชีพ
๕. ภูมิสังคม การพัฒนาใดๆ ต้องคํานึงถึงภูมิประเทศของบริเวณนั้น เช่น ดิน, น้ํา, ป่า, เขา
ฯลฯ และสังคมวิทยา เช่น นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๖. องค์รวม คิดอย่างองค์รวม หรือมองอย่างครบวงจร มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนว
ทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
๗. ไม่ติดตํารา การทํางานมีลักษณะที่อนุโลม รอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
สภาพสังคม จิตวิทยาของชุมชน ไม่ผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทย
๘. ประหยั ด เรียบง่าย ได้ป ระโยชน์สูง สุด แก้ ไขปัญ หาด้วยความประหยัด เรียบง่าย
ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ
๙. ทําให้ง่าย ทําสิ่งยากให้กลายเป็นง่าย ทําสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
๑๐. การมี ส่วนร่วม เปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ ทุก ระดับ ได้
ร่วมกั นแสดงความคิดเห็น เกี่ ยวกั บ เรื่อ งที่ต้อ งคํานึง ถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของ
สาธารณชน
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๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม การให้เพื่อส่วนรวมนั้น ไม่ได้ให้เพื่อส่วนรวมอย่างเดียว แต่เป็นการ
ให้เพื่อตนเอง สามารถมีส่วนรวมหรือสังคมที่จะอาศัยอยู่ได้
๑๒. บริการที่จุดเดียว ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นต้นแบบการ
บริห ารรวมที่จุดเดียว เพื่ อ ประชาชนที่จะมาใช้บริก าร ได้ป ระหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมี ห น่วยงานส่วน
ราชการต่างๆ มาร่วมดําเนินการและให้บริการ ณ ที่แห่งเดียว
๑๓. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเ ข้า
ช่วยเหลือ เช่น การแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรม พระราชทานพระราชดําริการปลูกป่าโดยไม่ ต้องปลูก(ต้นไม้) ปล่อย
ให้ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ
๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม นํากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักและแนวปฏิบัติที่สําคัญ
ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น การใช้ผักตบชวาบําบัดน้ําเสียโดยดูด
ซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ํา
๑๕. ปลูกป่าในใจคน การที่จะพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตสํานึก
ให้คนรักป่าเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง
๑๖. ขาดทุนคือกําไร การเสียคือการให้ หลักการคือ "การให้" และ "การเสียสละ" เป็นการ
กระทําอันมีผลเป็นกําไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
๑๗. การพึ่งตนเอง การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้ประชาชนแข็งแรงพอที่จะดํารงชีวิตได้ต่อไป ขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้
ตามสภาพแวดล้อม และสามารถ "พึ่งตนเองได้" ในที่สุด
๑๘. พออยู่พอกิน ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากลําบากให้สามารถอยู่ได้อย่าง
"พออยู่พอกิน" เสียก่อนแล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดําเนินชีวิต เพื่อสร้างความเข็มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุก
ด้านซึ่งจะสามารถอยู่ได้อย่างสมดุล ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ปรัชญานี้สามารถประยุกต์ใช้ทั้งระดับบุคคล
องค์กร ชุมชน
๒๐. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย
ก็ย่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ใจ
๒๑. ทํา งานอย่ างมีความสุข ทํ างานโดยคํานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทําประโยชน์
ให้กับผู้อื่น
๒๒. ความเพียร จากตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก พระมหาชนกเพียรว่ายน้ําอยู่
๗ วัน ๗ คืน แม้จะมองไม่เห็นฝั่งแต่ยังคงว่ายต่อไป ไม่จมลง จนกลายเป็นอาหารของปลา และได้รับความ
ช่วยเหลือจนถึงฝั่งได้ในที่สุด
๒๓. รู-้ รัก-สามัคคี
รู : การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้
ถึงวิธีแก้ปัญหา
รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนการแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักทีจ่ ะ
เข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ
สามัคคี : เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติต้องคํานึงเสมอว่าเราทําคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วม
ใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วย
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา
50 วรรคท้ า ย กํ า หนดให้ ก ารปฏิ บัติ งานตามหน้ าที่ ของเทศบาลต้ อ งเป็น ไปเพื่อ ประโยชน์ สุขของประชาชน
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารงานของเทศบาล หากทุกคน น้อมนําหลักการทรงงาน
ของพระองค์ท่าน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือในการดํารงชีพ ร่วมกับประมวลจริยธรรม และหลักธรร
มาภิบาลแล้ว จะส่งผลให้การบริหารงาน ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จึงได้จัดทํา โครงการเทศบาลคุณธรรมตามรอบพระยุคลบาล ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน
3.2 เพื่อป้องกัน การทุจริต และประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า น้อมนําหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เพื่อให้มีความเข้าใจและพร้อมใจกันเข้าร่วมพัฒนาเป็นเทศบาล
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
6.2 ประชุมระดมสมอง เพื่อค้นหาสภาพปัญหาที่ผ่านมาในอดีต สิ่งที่คาดหวังในอนาคต
และคุณธรรมหลักที่จะทําให้บรรลุที่คาดหวังในอนาคต โดยนําข้อมูลที่ได้มาทําเป็นแผนปฏิ บัติการ
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
6.3 จัดทําเป็นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน เทศบาลคุณธรรมตามรอยพระยุคคลบาท
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเทศบาลคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
10.2 ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทสบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
น้อมนําหลักการทรงงาน มาใช้ร่วมกันหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ

โครงการที่ 1
1.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิ จ กรรมการจัดบริก ารสาธารณะและการบริก ารประชาชนเพื่ อให้เ กิ ดความพึง พอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า บริห ารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่อง
ที่ เ ป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้ง ผลการดําเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บ ริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้ ง ในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ เทศบาลตําบลบ้านเขว้า ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน,
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่ง เสริม การพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหา
ไฟป่ า และหมอกควั น การกํ า จั ด ผัก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล่ ง น้ํ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ง แต่
แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อ
เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริก ารสาธารณะ ให้ป ระชาชนได้รับ ความพึง พอใจโดย
ทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
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4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้าน
ระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น,
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 250 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9.

ผู้รับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่ง ใสในการบริก ารสาธารณะให้ป ระชาชนได้รับ ความพึง พอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการป้อ งกั น การทุ จ ริต และสร้า งความโปร่ง ใสในการดํา เนิ น งานทะเบีย นและบัตร
ประจําตัวประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนให้บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กําหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจําตัวประชาชน โดย
ดําเนินการ ณ ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า เพื่อบริการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการที่ดี
ในขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ได้กําหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานโดย
1.
ใช้ร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็ บข้อมูล ที่มีความ
ปลอดภัยสูง การเข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ
และลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติและผูอ้ นุมัติ/นําระบบถ่ายสําเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบ
การสวมตัวบุคคลก่อนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการป้องกันการทุจริต และ
สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนอีกด้วย
2.
ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติง าน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วย
ตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่
โปรแกรมทางช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารกํ าหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ล ะกระบวนงาน ใช้ร ะบบบัตรคิว
อัตโนมัติเพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ อ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทั ดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริต
3.

วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริก ารสาธารณะ ให้ป ระชาชนได้รับ ความพึง พอใจโดย
ทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทั ดเทียมกั น/มั่ นใจในเรื่องความถูกต้องของ
ระบบงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
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5.

พื้นที่ดําเนินการ
สํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

6.

วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8.

งบประมาณดําเนินการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่ง ใสในการบริก ารสาธารณะให้ป ระชาชนได้รับ ความพึง พอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
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โครงการที่ 3
1.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 45
กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ ประกอบด้วย
1. การประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได้
ทั้งนี้ ต้องกระทําเป็นความลับและเป็นประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้
คํานึง ถึง ผลการปฏิบัติง านเฉพาะตั วของข้าราชการผู้นั้ นในตํ าแหน่ง ที่ ป ฏิบั ติ ประโยชน์และผลสัม ฤทธิ์ ที่
หน่วยงานผู้นั้นสังกัดปฏิบัติงาน
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อํ า นาจหน้ า ที่ ข องเทศบาล ทั้ ง ที่ เ ป็ น หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยคํานึง ถึง การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํ าแผนพัฒ นาเทศบาล การจัดทํ า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นทั้ง 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 4.44 ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการ
มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง
จําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
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3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6.

วิธีดําเนินการ
6.1
เขตเทศบาล
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
ประชาชน
7.
8.
9.

ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด
สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน
ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1
ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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โครงการที่ 4
1.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึง่
ที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ
และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความ
ต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อ
มาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิ จ การบ้านเมื อ งที่ ดี และให้คํานึง ถึง การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้ง นี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริก าร
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ
3.4 เพื่ อ เป็น เกราะป้อ งกั น ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องเจ้า หน้ าที่ มิ ใ ห้ก ระทํ า การแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทําการประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
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4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม

5.

พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทํ าคําสั่ง คณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํ ากับการ
ให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อ
นํามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7.
8.
9.

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้บประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่ น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้ม าขอรับ
บริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
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โครงการที่ 5
1.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้า มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลบ้านเขว้า จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตาม หลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 ที่ ไ ด้ กํ า หนดให้ส่ว นราชการจะต้อง
ดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตําบลบ้านเขว้า จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5.

พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์
เป็นต้น
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
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6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติห น้ าที่
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
6.4 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ํา
สําหรับผู้พิการ
6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
7.

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล กองการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการที่ 1
1.

ชื่อโครงการ
กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.

หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลัก การบริห ารจัด การบ้านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีก ารรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับ บริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ต่อ ภารกิ จ ขององค์ก รมี ป ระสิท ธิ ภาพและความคุ้ม ค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่า
ปีที่ผ่านมา เทศบาลตําบลบ้านเขว้าจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํ างาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลบ้านเขว้าให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
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5.

พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

6.

วิธีดําเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติง าน ความคิดเห็นและอุป สรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8.

งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

2.

หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้
การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้าให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่ อ ให้ส ามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับ รู้ส ภาพปัญ หาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่ อ ให้การปฏิบัติราชการมีม าตรฐานการบริก ารสาธารณะที่ ชัดเจน มี ความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้าและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6.

วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
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6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ
แก่ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนํา
จุดบกพร่องในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7.
8.
9.

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
10.3 มี ทั ศ นคติ วิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารทํ า งานของบุค ลากรคํ า นึ ง ถึ ง ผลลั พธ์ ในด้ า นการบริก าร
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 27
กําหนด ให้กระจายอํานาจการบริหารตัดสินใจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง ต้องมุ่งผล
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน ลดขั้นตอน กลั่นกรองงาน หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า มี ง านให้บ ริก ารประชาชนเป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจแล ะ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรือ่ งนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์
ที่ ก ารบริห ารราชการต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ต่อภารกิ จของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลบ้านเขว้า ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทํ าบันทึก เสนอเพื่อพิจ ารณาขออนุมัติ อนุญ าต สั่ง การ แต่ง ตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการ ออกคําสั่งฯ
6.3 แจ้งเวียนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างได้รับทราบ
6.4 ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ
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7.
8.

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)

งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ :

มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี

2.

หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 27
กําหนด ให้กระจายอํานาจการบริหารตัดสินใจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง ต้องมุ่งผล
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน ลดขั้นตอน กลั่นกรองงาน หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้
กํ าหนดมาตรการให้มี ก ารมอบอํ านาจของนายกเทศมนตรีให้ร องนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบา ล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8.
9.

งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการที่ 3
1.

ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2.

หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 27
กําหนด ให้กระจายอํานาจการบริหารตัดสินใจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง ต้องมุ่งผล
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน ลดขั้นตอน กลั่นกรองงาน หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ได้ บั ญ ญั ติ กํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อ
เติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจ
อยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี
5.
6.

พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลบ้านเขว้ามอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็น
ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

95

โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึง่
ที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องทํ าอี ก มากมาย ในการให้บ ริการสาธารณะแก่ป ระชาชน ผู้ม ารับ บริการติดต่อกั บหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ มีมากมายไป
รวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิ จ การบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมื องที ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิท ธิภาพ คุ้ม ค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48
วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่ นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ตําบลบ้านเขว้า เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดตําบลบ้านเขว้า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้อง
มีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
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3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน
4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีม อบหมายให้ร องนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีม อบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6.

วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8.

งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.4.1

ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

โครงการที่ 1
1.

ชื่อโครงการ :

โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น

2.

หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12
สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่ง
เทศบาลได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทู นพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสก
นิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรง
ห่ ว งใยอย่ า งหาที่ เ ปรี ย บมิ ไ ด้ และเป็ น การเผยแพร่ พ ระคุ ณ ของพ่ อ และแม่ ที่ มี ต่ อ ครอบครั ว สั ง คมและ
ประเทศชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้เทศบาลมี
หน้าที่ ส่ง เสริม การพั ฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูง อายุ และคนพิก าร ประกอบกั บเทศบาลมี แนวทางในการ
ปฏิบัติง านให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้
ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่
เทศบาล เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบั บที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้
ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สําคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน
5.

พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
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6.

วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 6 ชุมชน
เพื่อให้แต่ละชุมชนดําเนินการคัดเลื อก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 ดํ า เนิ น การจั ด พิ ธี ก ารมอบโล่ ตามระเบี ย บฯ ในวั น สํ า คั ญ ที่ ต รงกั บ วั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตติ์พระบรม
ราชินีนาถ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ :

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น

2.

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล
และระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สั นติภาพ และการพัฒ นาและ
จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็น
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรํา
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรี
ไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับ
การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้เทศบาลมี
หน้าที่ ส่ง เสริม การพั ฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูง อายุ และคนพิก าร ประกอบกั บเทศบาลมี แนวทางในการ
ปฏิบัติง านให้สอดคล้อ งกั บสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติการบริหาร
ราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น
โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม
2. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่
คนทั่วไป
3. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่
คนทั่วไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4.

เป้าหมาย

5.

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น
พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
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6.

วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากแต่ละตําบลภายในเขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จํานวน 1 ครั้ง/ปี
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8.

งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 ผลลัพธ์
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ :

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทําให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่า งที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตําบล
บ้านเขว้า จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผกู้ ระทํา
ความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่ อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มคี วามซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่าง
ที่ดีอันเป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจํานวนไม่
น้อยกว่า 10 คน/ปี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เ ป็นที่ ป ระจัก ษ์ ผ่านทางสื่อ ช่อ งทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตําบลบ้านเขว้า เว็บ ไซต์เ ทศบาลตําบล
บ้านเขว้า สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
7.
8.

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท

ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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2.4.2

ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตําบลบ้านเขว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน ตําบล
บ้านเขว้า ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 8 ,426 คน มีจํานวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 3,010 ครัวเรือน ในการบริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ปัจจุบันเทศบาลตําบลบ้านเขว้า ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จํานวน 6 ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
หลัก การบริหารกิจการบ้านเมื องทีดีและคํานึง ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9) กํ าหนดให้
เทศบาลมี ห น้าที่อื่ นตามที่ ก ฎหมายบัญ ญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดให้เทศบาล
มี อํ า นาจและหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของราษฎรในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประกอบกั บ มี ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2530 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ มี
คณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทําหน้าที่ในการประสานงานกับเทศบาล
และหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในชุมชน
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติห น้าที่ โดยไม่ ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดย
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทศิ
เวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
3.2 เพื่ อ ยกย่อ งเชิดชูสตรีแก่ คณะกรรมการชุม ชนที่ประพฤติปฏิบั ติตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมให้มีขวัญและกําลังใจ
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4.

เป้าหมาย

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จน
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน 6 ชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6.

7.
8.

วิธีดําเนินการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)

งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
10.2 ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น
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โครงการที่ 2
1.

ชื่อโครงการ :
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อ สัตย์ สุจ ริต ทํ าความดีอย่างต่ อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ้านเขว้าอย่างสม่ําเสมอ เทศบาล
ตําบลบ้านเขว้าจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กรดีเ ด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์
ให้ กั บ เทศบาลที่ ค วรได้ รับ การยกย่อ งชมเชย และเป็ น บุค คลตั ว อย่ าง และจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้ามีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้าตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า มี ค่านิยม ยกย่อ ง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติป ฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
4.2 ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
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6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
7.
8.
9.

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้า มีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ :

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจติ สาธารณะ เพื่อ
นําผู้ที่ ได้รับ การคัดเลือ กระดับ หมู่ บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเ กี ยรติและเนื่องในวันสืบ สานประเพณี วัน
สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม
และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ยกย่อ งบุคคล เด็ก และเยาวชน ที่ ให้ก ารสนับ สนุนการดําเนินการกิ จกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ และเผยแพร่ผ ลงานของผู้ที่ ไ ด้ รับ รางวั ล ให้เ ป็น ตัว อย่างที่ ดีแก่
สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่ อ เป็นขวัญและกํ าลัง ใจให้บุคคล เด็ก และเยาวชน ร่วมสนับ สนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
5. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6.

วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิด
ชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
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6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุป ผลการจัดทํ ากิจ กรรมเชิดชูเ กียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับ
บัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2560)
8.

งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน
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2.4.3

ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกั น ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่าย
ทํ าให้ต้องใช้ทรัพ ยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุ นการผลิตสูงขึ้นประกอบกับ เกิดวิก ฤติท างเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริ โภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ําฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง
ทําให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทํานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กบั คลองส่ง
น้ํา ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ําจนถึงช่วงเก็บ
เกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่
การทํานาปรังลงอย่างมาก โดยเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัย
การผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ําน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ
พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข้าว
นาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นที่ทําน้ํา 1 ไร่ ใช้น้ํา 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่
พื้นที่ ป ลูก สับ ปะรด 1 ไร่ ใช้น้ํา 583 ลูก บาศก์ เ มตร เป็นต้น จึง เป็นวิธีห นึ่ง ของการดําเนินการมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ตําบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับ แรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ ปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลทีเ่ หลือ
จากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําใน
พื้นที่ เ พาะปลูก พื ชฤดูแล้ง ให้ส อดคล้อ งกั บ ปริม าณน้ําต้ นทุ นและสถานการณ์ที่ เ กี่ ยวข้องเพื่อเป็นตั วอย่ า ง
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรม
อื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีก
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ทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย
3.

วัตถุประสงค์
เพื่ อ เชิดชูเ กียรติประชาชนผู้ป ฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เ ป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากร ประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
5.

วิธีดําเนินการ
5.1 พิจารณาคัดเลือกประชาชนที่ดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่ง ตั้ง ให้เ ป็นวิท ยากรประจําศูนย์เ รียนรู้โ ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.3 ประชาสัม พั นธ์ศูนย์เ รียนรู้โ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์ส าธิ ตเกษตร
ผสมผสาน
5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
7.

งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ ผ่า นการอบรมสมั ค รใจเข้ า ร่ว มโครงการเศรษฐกิ จ พอเพีย งเพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ 1
1.

ชื่อโครงการ :

มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”

2.

หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนัก ถึง ความรับ ผิดชอบและการมี ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุ จ ริตภายในองค์ก ร ของผู้บ ริห ารและ
เจ้าหน้าที่ ถึง แม้ จ ะเป็นสิ่งที่ ยากต่อ การดําเนิ นงานก็ตาม แต่เ ป็นสิ่ง สําคัญ ที่ ห น่วยงานต้องสร้างให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านเขว้า จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จั ด ทํ า ข้ อ ตกลงในการปฏิ บัติ ร าชการของทุ ก ส่วนราชการระหว่ างส่ว นราชการกั บ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
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6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บ ริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7.
8.
9.

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการที่ 1
1.

ชื่อโครงการ :

กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลบ้านเขว้าให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลบ้านเขว้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แล้ว
เทศบาลตําบลบ้านเขว้ายังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทํา
หน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ
การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงาน
คลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย
ฝ่ายนิติก ารและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มี ห น้าที่ ดําเนินการให้เ ป็ นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า เพื่อความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.

เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
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5.

พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

6.

วิธีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8.

งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตําบลบ้านเขว้ามีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
10.2 เทศบาลตําบลบ้านเขว้ามี ความโปร่ง ใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
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โครงการที่ 2
1.
2.

ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง หน่วยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ
ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านเขว้าจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี ห น้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านเขว้าจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6. วิธีดําเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํา กับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิการรับการ
ตรวจจากสํานัก งานตรวจเงินแผ่นดิน การรับ การตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการประจําปี หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตําบลบ้านเขว้าให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้าจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ

โครงการที่ 1
1.
2.

ชื่อโครงการ :
มาตรการ “การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน”
หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะหลายประเภทให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา 50 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 อย่างไรก็ตามยังมีภารกิจอีกหลายประเภทที่
มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและมาร้ อง
ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือ ทําให้ประชาชนต้องเสียเวลาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ดังนั้นเพื่อให้เป็นการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และอํานวยความ
ยุติธรรม คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์้กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางใน
การจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริก ารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจัง หวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม และการให้ความ
ช่วยเหลือที่มีผู้มายื่นคําร้อง
2. ประสานงานเพื่อ แก้ ไขปัญ หาและอํา นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนที่ ไ ด้รับ ความ
เดือดร้อน
3. สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ในชุม ชน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
4. ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทํามาตรการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความคิดเห็น
จากประชาชน
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5.

พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
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6.

วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน จัดทําทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
6.2 เมื่ อ ได้รับ คําร้อ งทุ ก ข์ห รือร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือขอความช่วยเหลือจาก
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้พิ จ ารณาว่าคําร้องทุ ก ข์นั้ นอยู่ ในอํ านาจหน้าที่ ของเทศบาลหรือ ไม่ ห าก
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ จะส่งคําร้องทุกข์นั้นไปยังศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการต่อไป โดยเทศบาลตําบลบ้านเขว้า อํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามสมควรและติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
จนกว่าจะได้ข้อยุติ
(๒) กรณี พิ จ ารณาเห็ น ว่ า คํ า ร้ อ งทุ ก ข์ นั้ น อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ เ ทศบาลตํ า บล
บ้านเขว้า จะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดย หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียนของเทศบาลตําบล
บ้านเขว้าให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้าตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลบ้านเขว้าโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ :

มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่า วหาเจ้า หน้า ที่ข องเทศบาลตํา บลบ้านเขว้า ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้ง ความเจริญก้าวหน้ าการ
พัฒ นาศัก ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง ในปัจ จุบันได้ท วีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมื อง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิง่ สําคัญทีห่ น่วยงานในภาครัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบ
มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
คณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ได้มี่ คําสั่ง ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกั นและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อ
สกั ด กั้ น มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบได้ ประกอบกั บ นโยบายของพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ ชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้เ สียได้ท ราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจ
ที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ สร้างจิตสํานึกให้แก่ พนักงานส่วนตําบล พนัก งานครู เ ทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทีด่ ี
และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
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4.

เป้าหมาย
“เจ้ า หน้ า ที่ ” หมายถึ ง พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานครู เ ทศบาล บุ คลากรทางการศึ ก ษาใน

เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
6.

วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน
5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8.

งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่

