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สวนที่ 1 บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบ"งชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริ ตที่มีอยู"ในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจ ริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรื อ
หน"วยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว"าการควบคุมและการป-องกันการทุจริตที่มีอยู"ใน
ป.จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม"
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบว"าป.จจัยที่มีผลต"อการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น
ไดแก" การกระจายอํ านาจลงสู" อ งคกรปกครองส" วนท องถิ่ น แม ว" าโดยหลั ก การแล วการกระจายอํ านาจมี
วัตถุ ป ระสงคสํ าคั ญ เพื่ อให บริก ารต" าง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต" อ ความตองการของชุ ม ชนมากขึ้ น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต"ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช"นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเป7น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง ส"วนใหญ"
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น
2) สภาพหรือป.ญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช"องว"างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะป.ญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส"วนต"างๆ
7) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุ แ ละป( จจั ยที่ นํา ไปสู การทุ จริ ตขององคกรปกครองสวนท องถิ่ นสามารถสรุ ปเป+ น
ประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แม ว" า ในป. จ จุ บั น มี ห น" ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข องกั บ การป- อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต"พบว"า ยังคงมีช"องว"างที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล"าวเกิดขึ้นจาก
การบัง คับ ใชกฎหมายที่ไม"เ ขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม" รัดกุม และอํ านาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เป7นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป7นที่ยอมรับว"าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ"งเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคนในป.จ จุบันมุ"งเนนที่ การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเป7 นแรงจูงใจให เจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํ า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในป.จจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเป7นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร"งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป7นการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล"านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก" การจัดซื้อ/จัดจาง เป7นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป7นห"วงโซ"ผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก"
เจาหนาที่เพื่ อใหตนเองไดรับสิท ธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รู ปแบบของการผูกขาด ไดแก"การ
ผูกขาดในโครงการก"อสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
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5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไม"เพียงพอต"อรายจ"าย ความยากจนถือเป7น
ป.จจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเป7นอยู"ที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาช"องทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเป7นคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเป7นพิเศษถือว"าเป7นเครื่องวัดความดีของคน แต"ในป.จจุบัน พบว"า คนมีความละอายต"อบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแก"ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต"ประโยชนส"วนตนเป7นที่ตั้งมากกว"าที่จะยึดผลประโยชน
ส"วนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ป.จจุบันค"านิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกย"องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเป7นยกย"อ งคนที่ มีเงิ น คนที่เป7 นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน" งหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่ มี
ค"านิยมที่ผิดเห็นว"าการทุจริตเป7นวิถีชีวิตเป7นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป7นคนเซ"อ เห็นคนโกงเป7นคนฉลาด
ย"อมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไม"มีความละอายต"อบุญและบาป และไม"เกรงกลัวต"อกฎหมายของ
บานเมือง

2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับป.จจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเป7นอิสระ แก"องคกรปกครองส"วนทองถิน่
โดยยึดหลักแห"งการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และส"งเสริมใหองคกรปกครอง
ส"วนทองถิ่นเป7นหน"วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส"วนร"วมในการตัดสินใจแกไขป.ญหาใน
ระดับพื้นที่ส"วนการกํากับดูแลองคกรปกครองส"วนทองถิ่น จะทําไดเท"าที่จําเป7นตามกรอบที่กฎหมายกําหนด
และตองเป7นไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว"าดวยระเบียบบริการราชการแผ"นดิน กําหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส"วนทองถิ่นตองเป7นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส"วนร"วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกล"าวจะเห็นไดว"าการ
บริหารราชการแผ"นดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเป7นองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ป.ญหาในระดับทองถิ่นยังมีป.ญหาหลายประการ ที่สําคัญคือป.ญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
ส"วนทองถิ่นเอง และป.ญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่ว"านี้ ไดมี
ส"วนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น ส"วนหนึ่งไม"เป7นไปเพื่อก"อใหเกิดประโยชนสุขแก"
ประชาชนในทองถิ่นอย"างแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองส"วนทองถิ่นบางส"วนมีพฤติการณ
ส"อไปในทางที่เ อื้ อประโยชนแก"ตนเองหรือ พวกพองโดยไม"ชอบมี การกระทํ าในลัก ษะที่ เป7 นการขั ดกั นแห" ง
ผลประโยชน ฝJาฝKนหรือไม"ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพป.ญหาที่พบในองคกรปกครองส"วนทองถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ
จะพบว"าภาพลักษณขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป7นจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิม่ ขึน้
อย"างต"อเนื่อง ส"งผลใหประชาชนเกิดความไม"ไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองส"วนทองถิ่นตามมา
ป.จจุบันป.ญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเป7นป.ญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและส"งผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอย"างยิ่งต"อความมั่นคงของชาติ เป7น
ป.ญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส"วนในสังคมไทย ไม"ว"าจะเป7นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองส"วนทองถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว"าเป7นองคกรที่เอื้อต"อการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏข"าวการทุจริตตามสื่อและ
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รายงานของทางราชการอยู"เสมอ ซึ่งไดส"งผลสะเทือนต"อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต"อระบบ
การปกครองส"วนทองถิ่นอย"างยิ่ง ส"งผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป7น
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปร"งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว"า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว"างปb 2555 – 2558 อยู"ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปb 2558 อยู"อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป7นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และล"าสุดพบว"าผลคะแนนของประเทศไทยปb 2559 ลดลง
3 คะแนน จากปb 2558 ได ลํ าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ ง สามารถสะท อนให เห็ นว" าประเทศไทย
เป7นประเทศที่มีป.ญหาการคอรรัปชั่นอยู"ในระดับสูง
แมว"าในช"วงระยะที่ผ"านมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป-องกันการทุจริต ไม"ว"าจะเป7น การเป7นประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติว"าดวยการต"อตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย"างยิ่งคณะกรรมการป-องกันปราบปรามการทุจริตแห"งชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ว"าดวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แต"ป.ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม"ไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเป7นป.ญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยป.จจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเป7นสังคมที่ตั้งอยู"บนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการช"วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู"ญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย"องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส"วน
มองว"าการทุจริตคอรัปชั่นเป7นเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดว"าเป7นป.ญหาที่ฝ.งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต"อดีต
หรือกล"าวไดว"าเป7นส"วนหนึ่งของค"านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับป.จจัยทางดานการทํางานที่ไม"ได
บูรณาการความร"วมมือของทุกภาคส"วนไวดวยกัน จึงส"งผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกล"าวมา
ขางตนไม"สามารถทําไดอย"างเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ป.จ จุ บั นยุ ทธศาสตรชาติ ว"าดวยการป-องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตที่ใชอยู" เป7 นฉบั บที่ 3
เริ่มจากปb พ.ศ. 2560 จนถึงปb พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ"งสู"การเป7นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป7น
สังคมมิติใหม"ที่ประชาชนไม"เพิกเฉยต"อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความร"วมมือจากฝJายการเมือง หน"วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปร"งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต านทุ จ ริ ต ” มี เ ป- าหมายหลั ก เพื่ อให ประเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู การทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม"นอยกว"ารอยละ 50 ในปb พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้ นไดนั้ น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ ธรรมาภิ บาลที่ สูงขึ้ น เจ าหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกต"างจากที่เป7นอยู"ในป. จจุบัน ไม"ใชตําแหน"งหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเป7น 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไม"ทนต"อการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต"อตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบป-องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
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ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการป-องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป7นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป7นไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรว"าดวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตําบลกะทูนจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร"งใส สรางค"านิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอย"างยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป- อ งกั น การทุ จ ริ ต สี่ ปb (พ.ศ.2561 - 2564) เพื่ อ กํ า หนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ นดานการป- อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตผ"านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต"าง ๆ ที่เป7นรูปธรรมอย"างชัดเจน อันจะนําไปสู"การ
ปฏิบัติอย"างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเป-าหมายของการป-องกันและปราบปรามการทุจริตอย"าง
แทจริง
เทศบาลตํ าบลกะทูน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนั กถึงป.ญหาการทุจริ ตคอรัปชั่ น
ป.ญหาผลประโยชนทับซ อน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปร"งใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํ า
แผนปฏิบัติการดานการป-องกันการทุจริตสี่ปb (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป7นแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ
เรื่องโปร"งใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น (Integrity and Transparency AssessmentITA) อันจะเป7นการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปร"งใส ตามหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม โดยประชาชนมีส"วนร"วม สามารถใชทรัพ ยากรอย"างคุมค" า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได
วิสัยทัศน (Vision)
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต"อตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลกะ
ทูน
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ตสํ านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝJ า ย
การเมืองขาราชการฝJายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลกะทูนรวมถึงประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลกะทูนเป7นไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส"งเสริมบทบาทการมีส"วนร"วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลกะทูน
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข"ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลกะทูน
6) ขาราชการทั้งฝJายการเมืองและฝJายประจําของเทศบาลตําบลกะทูน ตลอดจนประชาชน มี
จิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปร"งใส เป7นธรรม ไม"ใชตําแหน"งหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝJาย
7) เทศบาลตําบลกะทูน มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป-องกันป.ญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย"าง
รวดเร็ว โปร"งใส มิใหขาราชการอื่นใชเป7นเยี่ยงอย"าง
8) หน"วยงานสามารถประสานความร"วมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการป-องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
9) เทศบาลตําบลกะทูน สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ"วงดุล
การใชอํานาจใหเหมาะสม
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10) เทศบาลตําบลกะทูน พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
11) สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีส"วนร"วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ของเทศบาลตําบลกะทูน
4. เป?าหมาย
1) ขาราชการฝJายการเมือง ขาราชการฝJายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลกะทูน รวมถึง
ประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก"ประชาชน
ท องถิ่ น ปราศจากการก" อให เกิ ดข อสงสั ยในการประพฤติ ป ฏิ บั ติตามมาตรการจริ ยธรรม การขั ดกั นแห" ง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถป- อ งกั นป. ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ตและ
ประพฤติ มิชอบของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีส"วนร"วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลกะทูน
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข"ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
กะทูนที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ"วงดุลการใชอํานาจอย"างเหมาะสม
5) เทศบาลตําบลกะทูนมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป7นที่ยอมรับจากทุกภาคส"วน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝJายการเมือง ขาราชการฝJายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลกะทูนรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางค"านิยม และอุดมการณในการ
ต"อตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ.งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) เทศบาลตําบลกะทูนสามารถบริหารราชการเป7นไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร"งใส เป7นธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีส"วนร"วมตั้งแต"ร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมตัดสินใจรวมถึงร"วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือข"ายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝ-าระวัง
การทุจริต
4) สามารถพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข" ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการของเทศบาลตําบลกะทูนทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝ-าระวังการทุจริต
5) เทศบาลตําบลกะทู นมีแนวทางการบริ หารราชการที่ มีป ระสิท ธิ ภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุ จริตและประพฤติมิชอบ จนเป7นที่ ยอมรับ จากทุกภาคส" วนใหเป7 นองคกรปกครองส"วนทองถิ่ น
ตนแบบ ดานการป-องกันการทุจริต อันจะส"งผลใหประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจและใหความร"วมมือกัน
เป7นเครือข"ายในการเฝ-าระวังการทุจริตที่เขมแข็งอย"างยั่งยืน
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สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการป?องกันการทุจริตสี่ปB
(พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลกะทูน
๑. แผนปฏิบัติการป?องกันการทุจริตสี่ปB (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเป7นรายมิติไดดังนี้
แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริตสีป่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสรางสังคม 1.1 การสราง
ที่ ไ ม ท น ต อ ก า ร จิตสํานึกและความ
ทุจริต
ตระหนักแก"บุคลากร
ทั้งขาราชการ
การเมืองฝJายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝJายสภาทองถิ่น และ
ฝJายประจําของ
องคกรปกครองส"วน
ทองถิ่น
1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก"
ประชาชนทุกภาค
ส"วนในทองถิ่น

1.3 การสราง
จิ ต สํ า นึ ก และความ
ตระหนักแก" เด็ กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

รวม

โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
(1) โครงการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1)โครงการส"งเสริม
การท"องเที่ยว
บริเวณริมอ"างเก็บ
น้ําคลองกะทูน
2)ส"งเสริมการ
ท"องเที่ยวเชิง
อนุรักษ

ปB 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปB 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปB 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปB 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1)เขาค"ายอบรม
50,000
50,000
50,000
50,000
คุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กและ
เยาวชน
2)โครงการจัดตั้ง
20,000
20,000
20,000
20,000
สภาเด็กและ
เยาวชนตําบลกะทูน
5 โครงการ
1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000

หมาย
เหตุ

8
มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป?องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต"อตานการทุจริต
ของผูบริหาร
2.2 มาตรการ
สรางความโปร"งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

ปB 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปB 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปB 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปB 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

1) มาตรการการสราง
ความโปร"งใสในการ
บริหารงานบุคคล

-

-

-

-

2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาส"วนราชการ
3) สรางความโปร"งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
4) ควบคุมการเบิก
จ"ายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจ"าย
ประจําปb
5) การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
6) สรางความโปร"งใสใน
การใชจ"ายเงิน
งบประมาณ
7) การเผยแพร"ขอมูล
ข"าวสารดานการจัดซื้อ
– จัดจาง
8) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แก"ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม"เลือก
ปฏิบัติ
9) กิจกรรมสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
10) กิจกรรมการใชบัตร
คิวในการติดต"อราชการ
11) มาตรการ
“ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1)กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต"อตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
เทศบาลตําบลกะทูน

หมาย
เหตุ

9
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2) โครงการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ
3) มาตรการการ
มอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(4) มาตรการมอบ
อํานาจของนายก
อบต.
(5) มาตรการการ
ออกคําสั่ง
มอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด
อบต. และหัวหนา
ส"วนราชการ
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก"หน"วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเป7นที่ประจักษ

ปB 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปB 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปB 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปB 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เป7นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

1) มาตรการ
“จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
2) กิจกรรม “การ
จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลกะ
ทูน”
3) การแต"งตั้ง
ผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน
4) มาตรการ “ให
ความร"วมมือกับ
หน"วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ

-

10
และองคกรอิสระ”
5) มาตรการ ”
ดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอก
หรือประชาชน
กล"าวหาเจาหนาที่
ของเทศบาลตําบล
กะทูน ว"าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ”
มิติที่ 2

รวม

22 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

11
มิติ
3. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน

ภารกิจตาม
มิติ
3.1 จัดใหมี
และเผยแพร"
ขอมูลข"าวสาร
ในช"องทางที่
เป7นการ
อํานวยความ
สะดวกแก"
ประชาชนไดมี
ส"วนร"วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หนาที่ของ
องคกร
ปกครองส"วน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

3.2 การรับ
ฟ.งความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
รองเรียน/รอง
ทุกขของ
ประชาชน
3.3 การ
ส"งเสริมให
ประชาชน
มีส"วนร"วม
บริหาร
กิจการของ
องคกร
ปกครองส"วน
ทองถิ่น

ปB 2561
ปB 2562
ปB 2563
ปB 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1)โครงการฝ{ กอบรมให บุ ค ลากร 30,000
30,000
30,000
30,000
และประชาชนเกี่ ย วกั บ พรบ.
ขอมูลข"าวสาร
2) เผยแพร"ขอมูลข"าวสารที่สําคัญ
และหลากหลาย
3) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
100,000 100,000 100,000 100,000
เช"นวารสาร เป7นตน
4) จัดใหมีช"องทางที่ประชาชน
10,000
10,000
10,000
10,000
เขาถึงขอมูลข"าวสารของเทศบาล
ตําบลกะทูน เช"น เว็บไซต
หน"วยงาน บอรดประชาสัมพันธที่
เทศบาลและตามหมู"บาน เป7นตน
5) อุดหนุนศูนยขอมูลข"าวสารการ
ซื้อหรือการจางขององคกร
20,000
20,000
20,000
20,000
ปกครองส"วนทองถิ่น
6)กิจกรรมการเผยแพร"ขอมูล
ข"าวสารดานการเงิน การคลัง
พัสดุและทรัพยสิน ของเทศบาล
ตําบลกะทูน และรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง
1) โครงการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
เทศบาลตําบลกะทูน
2) โครงการประชุ ม ประชาคม
ตําบลกะทูน
3) การดํ า เนิ น งานศู น ยรั บ
เรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบล
4)โครงการเทศบาลเคลื่ อนที่ พ บ
ประชาชน
5) กิ จ ก ร ร ม ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ข อ เ ท จ จ ริ ง ใ ห ผู
รองเรียน/รองทุกข
1) มาตรการแต"งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูน
(2) กิจกรรมประชุมประชาคม
หมู"บานและประชาคมตําบล
ประจําปb
(3) กิจกรรมการส"งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
4)กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตําบลกะทูน
มิติที่ 3

รวม

15 โครงการ

160,000

160,000

160,000

160,000

หมาย
เหตุ

12

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ"นดิน
กําหนด

4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
ส"วนร"วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช"องทางที่
สามารถดําเนินการ
ได
4.3 การส"งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
เทศบาลตําบลกะ
ทูน

มิติที่ 4

4.4 เสริมพลังการ
มีส"วนร"วมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส"วนเพื่อ
ต"อตานการทุจริต
รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปb
ประจําปb
งบประมาณ
2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน
3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช
จ"ายเงินให
ประชาชนทราบ

1)โครงการ
ฝ{กอบรมใหความรู
ดานกฎหมาย ใหแก"
ผูบริหาร สมาชิกสภ
ทต.กะทูน
2.) กิจกรรมการ
ส"งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่น
3) กิจกรรมการมี
ส"วนร"วมในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองคการ
บริหารส"วนตําบล
(1) กิจกรรมการติด
ป-ายประชาสัมพันธ
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต

8 โครงการ

ปB 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปB 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปB 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปB 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

50000

50000

50000

3000

3000

3000

53,000

53,000

53,000

50000

30000

53,000

หมาย
เหตุ
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สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป?องกันการ
ทุจริตสี่ปB (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลกะทูน
มิติที่ 1 : การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสร างจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก แกบุ คลากรทั้ ง ข าราชการการเมื อ งฝT า ยบริ ห าร
ขาราชการการเมืองฝTายสภาทองถิ่น และฝTายประจําขององคการปกครองสวนทองถิ่น

ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป7นหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปร"งใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเป7นการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบต"อหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการส"งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานร"วมกันไดอย"างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู"การพัฒนาองคกรอย"างต"อเนื่อง อีกทั้ ง
สามารถแกป.ญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพป.ญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เป7นป.ญหาเรือ้ รัง
ที่มีส"วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป7นอย"างยิ่งที่จะตองมีการป-องกันและแกไขป.ญหา
การทุจริตคอรรัปชันอย"างจริงจัง ในสถานการณวิกฤติป.ญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกล"าว ทุกภาค
ส"วนในสังคมไทยต"างเห็นพองตรงกันว"าการที่จะทําใหป.ญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น
ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคส"วนไม"ว"าจะเป7นภาคส"วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย"างเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหม"ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร"วมตานภัย
การทุจริต ควบคู"กับการเปลี่ยนแปลงค"านิยมไปในทิศทางที่ไม"เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปร"งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส"วนร"วมของประชาชนไปเป7นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู"ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทยฉบับป.จจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเป7นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน"วยงานองคกรต"างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป7นการส"งสัญญาณเชิงบวกใหเห็นว"าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แต"อย"างไรก็
ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป7นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน"วยงานหรือ
องคกรภาครัฐนั้น ป.จจุบันยังคงอยู"บนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย
หลั ก ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร" ง ใส (Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการ
ตรวจสอบได (Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส" ว นร" ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล"านั้นมาใชเป7นเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปร"งใสสําหรับหน"วยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเป-าหมาย
วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน"วยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีไดต"อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลกะทูนจึงจัดทําโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขึ้น
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่ อให ผู บริ ห ารท องถิ่ น บุ ค ลากรมี ความรู ความเขาใจและให ความสํ าคั ญ กั บ การป- อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูต"างๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอย"างมีประสิทธิภาพ
4. เป?าหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานส"วนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน"วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการป-องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูต"างๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อย"างมีประสิทธิภาพ
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

ลําดับที่ 1
ชื่อโครงการ : โครงการส"งเสริมการท"องเที่ยวบริเวณริมอ"างคลองกะทูน
หลักการและเหตุผล
ป.จจุบันการส"งเสริมการท"องเที่ยวเป7นแหล"งที่มาของรายไดที่สําคัญต"อประเทศไทย ในส"วนของ
การท" อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษและการบริ ก ารเป7 น การส" ง เสริ ม การท" อ งเที่ ย วที่ ค วรจะให ความสํ า คั ญ
ดังนั้นองคกรปกครองส"วนทองถิ่นมีส"วนในการพัฒนาอนุรักษ แหล"งท"องเที่ยวตามธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย"าง
ต"อเนื่องไม"ว"าจะเป7นเรื่องของ การดึงดูดเขามาเที่ยวในแหล"งท"องเที่ยวในพื้นที่ การเพิ่มรายไดของประชากรใน
พื้นที่
ในพื้นที่ในตําบลกะทูนมีแหล"งท"องเที่ยวมากมาย ไม"ว"าจะเป7นน้ําตก บ"อน้ําพุรอน อ"างเก็บน้ํา
เป7นตน ในการนี้เพื่อใหการดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การส"งเสริมการท"องเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบล
กะทูน ไม"ว"าจะเป7นการจัดตั้งตลาด การทําตลาดคนเดิน เป7นตน จึงไดจัดทําโครงการการส"งเสริมการท"องเที่ยว
บริเวณอ"างเก็บน้ําคลองกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค
1.เพื่อส"งเสริมการท"องเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบลกะทูน
2.เพื่อส"งเสริมการขยายรายไดของประชาชนในพื้นที่
3.เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ
4.เพื่อดึงดูดนักท"องเที่ยวใหมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เป?าหมาย
ทําการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมอ"างเก็บน้ําคลองกะทูนและส"งเสริมการท"องเที่ยวในพื้นที่
โดยจัดตั้งตลาดคนเดินหรือตลาดนัด
พื้นที่ดําเนินการ
บริเวณอ"างเก็บน้ําคลองกะทูน หมู"ที่ 6 ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีการดําเนินการ
1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2.มอบงานใหผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานกับหน"วยงานที่เกี่ยวของ
4.ลงมือปฏิบัติงานตามโครงการที่ขออนุมัติ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ปbงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
1,000,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
กองช"างเทศบาลตําบลกะทูน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.แหล"งท"องเที่ยวในพื้นที่เป7นที่รูจักมากยิ่งขึ้น
2.รายไดต"อหัวของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
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3.ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณมากขึ้นกว"าเดิม
4.จํานวนนักท"องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเมื่อนําไปเทียบกับจํานวนนักท"องเที่ยวในปbที่ผ"านมา

ลําดับที่ 2
ชื่อโครงการ : ส"งเสริมการท"องเที่ยวเชิงอนุรักษ
หลักการและเหตุผล
ป.จจุบันการส"งเสริมการท"องเที่ยวเป7นแหล"งที่มาของรายไดที่สําคัญต"อประเทศไทย ในส"วนของ
การท" อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษและการบริ ก ารเป7 น การส" ง เสริ ม การท" อ งเที่ ย วที่ ค วรจะให ความสํ า คั ญ
ดังนั้นองคกรปกครองส"วนทองถิ่นมีส"วนในการพัฒนาอนุรักษ แหล"งท"องเที่ยวตามธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย"าง
ต"อเนื่องไม"ว"าจะเป7นเรื่องของ การดึงดูดเขามาเที่ยวในแหล"งท"องเที่ยวในพื้นที่ การเพิ่มรายไดของประชากรใน
พื้นที่
ในพื้นที่ในตําบลกะทูนมีแหล"งท"องเที่ยวมากมาย ไม"ว"าจะเป7นน้ําตก บ"อน้ําพุรอน อ"างเก็บน้ํา
เป7นตน ในการนี้เพื่อใหการดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การส"งเสริมการท"องเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบล
กะทูน ไม"ว"าจะเป7นการจัดตั้งตลาด การทําตลาดคนเดิน เป7นตน จึงไดจัดทําโครงการการส"งเสริมการท"องเที่ยว
บริเวณอ"างเก็บน้ําคลองกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค
1.เพื่อส"งเสริมการท"องเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบลกะทูน
2.เพื่อส"งเสริมการขยายรายไดของประชาชนในพื้นที่
3.เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ
4.เพื่อดึงดูดนักท"องเที่ยวใหมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เป?าหมาย
จํานวนของนักท"องเที่ยว ,รายไดต"อครัวเรือนของประชากร
พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ หมู"ที่ 5หมู"ที่ 8 ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีการดําเนินการ
1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2.มอบงานใหผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานกับหน"วยงานที่เกี่ยวของ
4.ลงมือปฏิบัติงานตามโครงการที่ขออนุมัติ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ปbงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
200,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.แหล"งท"องเที่ยวในพื้นที่เป7นที่รูจักมากยิ่งขึ้น
2.รายไดต"อหัวของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
3.ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณมากขึ้นกว"าเดิม
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4.จํานวนนักท"องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเมื่อนําไปเทียบกับจํานวนนักท"องเที่ยวในปbที่ผ"านมา
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

ลําดับที่ 1
ชื่อโครงการ : โครงการเขาค"ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
หลักการและเหตุผล :
เด็ กและเยาวชนเป7 นทรัพ ยากรมนุษยที่ สําคัญ ของประเทศชาติในอนาคต ที่ จะเขามาเป7 น
ผูใหญ"ในรุ"นต"อไป ในป.จจุบันเด็กและเยาวชนไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับต"างๆที่รัฐบาลไทยไดกําหนดไว
เด็กและเยาวชนไดเรียนรูและไดรับการศึกษาตามวัยที่ควรจะไดรับ ในแง"ของวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
แต"หากการศึกษาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนนั้นไดเรียนรูเฉพาะในหองเรียนสี่เหลี่ยม
เรียนรูเฉพาะแนวความคิดของคุณธรรมและจริยธรรมแต"ขาดกการปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเอง
เทศบาลตําบลกะทูนไดเห็นถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนจึงไดจัดทําโครงการเขาค"าย
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาชนเพื่อไดเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมและได
ลงมือปฏิบัติจริง
วัตถุประสงค :
1.เพื่อส"งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
2.เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัตินําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3.เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสํานึกที่ดีต"อชุมชนของตน
เป?าหมาย :
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลกะทูน 60 คน
พื้นที่ดําเนินการ :
วัดศรีมาราม(วัดกะทูนเหนือ) ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีการดําเนินการ :
1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2.มอบงานใหผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานกับหน"วยงานที่เกี่ยวของ
4.ลงมือปฏิบัติงานตามโครงการที่ขออนุมัติ
ระยะเวลาดําเนินงาน :
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
50,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.เด็กและเยาวชนใหความสนใจกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น
2.เด็กและเยาวชนสามารถนําไปใชกับชีวิตประจําวันได
3.เด็กและเยาวชนสํานึกรักบานเกิดมากขึ้น
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ลําดับที่ 2
ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลกะทูน
หลักการและเหตุผล :
ในป.จจุบันประเทศไทยไดใชรัฐธรรมนูญเป7นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งในรัฐธรรมนูญนั้น
ไดให ความสํ าคั ญ ต" อ สิ ท ธิ บทบาท และหนาที่ ของประชาชนคนไทยอย" า งชั ดเจน มี ก ารเลื อ กตั้ ง รั ฐ สภา
โดยรัฐ บาลมาจากเสี ยงข างมากของประชาชนในประเทศ ตามการปกครองแบบระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยเป7นประมุก
ดังนั้นเทศบาลตําบลกะทูนไดจัดโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นเพื่อเป7นการส"งเสริม
และสนับสนุนการเป7นประชาธิปไตยใหกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
วัตถุประสงค :
1.เพื่อส"งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสภาและเยาวชน
2.เพื่อส"งเสริมการเรียนรูในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
3.เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสภา
4.เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีเวลาว"างใหเป7นประโยชน
เป?าหมาย :
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลกะทูน จํานวน 40 คน
พื้นที่ดําเนินการ :
เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีการดําเนินการ :
1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2.มอบงานใหผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานกับหน"วยงานที่เกี่ยวของ
4.ลงมือปฏิบัติงานตามโครงการที่ขออนุมัติ
ระยะเวลาดําเนินงาน :
ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
20,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

1.มีการตัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
2.เด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของสภา
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป?องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงต"อตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลกะทูน
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติว"าดวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ป.จจุบันที่ใชอยู"เป7นฉบับที่ 3 เริ่มจากปb พ.ศ. 2560 จนถึงปb พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ"งสู"การเป7นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป7นสังคมมิติใหม"ที่ประชาชนไม"เพิกเฉยต"อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความร"วมมือจากฝJายการเมือง หน"วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปร"งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต มีเป-าหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ไม"นอยกว"ารอยละ 50 ในปb พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกต"าง
จากที่เ ป7 นอยู"ในป. จจุ บั น ไม"ใชตําแหน"ง หนาที่ในทางทุ จริ ต ประพฤติมิ ชอบ โดยไดกํ าหนดยุท ธศาสตรการ
ดําเนินงานออกเป7น 6 ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไม"ทนต"อการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต"อตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบป-องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
องคกรปกครองส"วนทองถิ่นเป7นหน"วยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ"งเนนการกระจายอํานาจจากส"วนกลางลงสู"ทองถิ่นและเป7นกลไกหนึ่ง
ในการส"งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป7นหน"วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองส"วนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเป7นอิสระแก"องคกรปกครองส"วนทองถิ่นโดยยึดหลักแห"งการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในท องถิ่ น และส" งเสริมใหองคกรปกครองส"วนทองถิ่นโดยยึ ดหลั กในการจัดทํ าบริ การสาธารณะ
รวมทั้งมีส"วนร"วมในการตัดสินใจแกไขป.ญหาในระดับพื้นที่ ส"วนการกํากับดูแลองคกรปกครองส"วนทองถิน่ จะทํา
ไดเท"าที่จําเป7นตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเป7นไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับว"าป.ญหาการทุจริตในองคกรปกครองส" วนทองถิ่นเป7นเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแก"คนทํางานในองคกรปกครองส"วนทองถิ่นมาเป7นเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองส"วนทองถิ่นประกอบกับมีป.จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการส"วนทองถิ่น ใหเหือดหายไป
ดังนั้น จึงมีความจําเป7นที่ผูบริหารเทศบาลตําบลกะทูน ตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต"อตาน
การทุจริตอย"างเห็นชัดเป7นรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต ส"งเสริมใหเทศบาลตําบล
กะทูน บริหารงานดวยความโปร"งใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแก"ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป-องกันการทุจริตของ
องคกรตนเองต"อไปใหครอบคลุมพื้นที่
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3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต"อตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองส"วนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนป-องกันการทุจริตในองคกร
4. กลุมเป?าหมาย
1. ประกาศเจตจํานงการต"อตานการทุจริตของผูบริหาร อย"างนอย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจํานงการต"อตานการทุจริตของผูบริหารต"อสาธารณะชน
3. แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น 4 ปb
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต"อตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองส"วนทองถิ่น
2. ประชุมหน"วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
3. จัดตั้งคณะทํางาน
4. ประชุมคณะทํางาน
5. จัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต
6. ประกาศการใชแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต
7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป-องกันการทุจริต
8. รายงานผลการดําเนินงาน
8. งบประมาณ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจํานงการต"อตานการทุจริตของผูบริหาร
- มีการประกาศเจตจํานงการต"อตานการทุจริตของผูบริหารต"อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลกะทูน 4 ปb
ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นมีความโปร"งใส สามารถป-องกันการทุจริตของ
บุคลากรเทศบาลตําบลกะทูนได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะทูน

21
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปร"งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ างประจํ า และพนั ก งานจ างของเทศบาลตํ า บลกะทู น เป7 นบุ ค ลากรที่ มี
ความสําคัญต"อองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุ"งผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิ ดประโยชนต" อ องคกร และประชาชนการพั ฒ นางานขององคกรจะบรรลุ ผลไดตองเริ่ ม มาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเป7นป.จจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เป7นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร"งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เป7นธรรม เพื่อนําไปสู"การสรางมาตรฐานความโปร"งใส และการใหบริการที่เป7นธรรมตรวจสอบ
ไดอย"างแทจริงต"อไป
เพื่ อให เป7 นไปตามพระราชบั ญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท าย ที่ กํ าหนดให การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเป7นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส"วนร"วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเป•ดเผย
ขอมูลข"าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว"าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
มาตรา 6 ที่กํ าหนดให การบริ หารกิ จการบ านเมื องที่ ดีนั้น ตองก" อใหเกิ ดประโยชนสุ ขของประชาชน เกิ ด
ผลสั ม ฤทธิ์ ต"อ ภารกิ จ ของรัฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ดความคุ มค" า ในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ ประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อ ง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ างประจํา และ
พนักงานจาง ลงวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558
ดังนั้น เพื่อเป7นการส"งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เป7นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร"งใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปร"งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปร"งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรปู แบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปร"งใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเป7นการป-องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี
คนเก"งเขามาทํางาน
4. กลุมเป?าหมาย
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลคกะทูน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
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6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต"งตั้ง โยกยาย โอนเลือ่ นตําแหน"ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเป7นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร"มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
8. งบประมาณ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป7นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม"นอยกว"า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต"อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม"ต่ํากว"า
ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร"งใส สามารถป-องกันการทุจริตของเจาหนาที่ได
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาส"วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลกะทูนเป7นหน"วยงานบริหารราชการองคกรปกครองส"วนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแก"ประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เป7นหนาที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก"องคกรปกครองส"วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทํา
อีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแก"ประชาชน ผูมารับบริการติดต"อกับหน"วยงานต"างๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบป.ญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดต"อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู"กับ
ฝJายผูบริหาร ไม"มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หน"วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝJายต"าง ๆ ซึ่งเป7นอุปสรรคอย"างยิ่งต"อการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความล"าชา ประชาชนไม"ไดรับความสะดวกอันอาจเป7นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ ส"งผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อให เป7 นไปตามพระราชบั ญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท าย ที่ กํ าหนดให การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเป7นไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือ งที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว"าดวยหลั กเกณฑ และวิธีการบริ หารกิจ การบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต"อภารกิจของรัฐ ไม"มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป7น ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
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และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมค"า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ กํ าหนดให นายกเทศมนตรี มี อํ านาจหนาที่ในการสั่ ง อนุ ญ าต และอนุ มั ติ
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเป7นผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ
นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแก"รองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแต"งตั้งในการสัง่ หรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเป7นผูบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล
ใหเป7นไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังนั้น เพื่อใหการบริห ารราชการเป7นไปตามหลั กการบริหารกิจการบานเมื องที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไม"สรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ"งยาก จึงจําเป7นตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเป7นการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เป7นธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน"วยงาน
3.3 เพื่อเป7นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป-องกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเป7นเหตุแห"งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน"งหนาที่ราชการ
4. กลุมเป?าหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาส"วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล และหัวหนาส" วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาล
มอบหมายใหหัวหนาส"วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตํากะทูน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกส"วนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
8. งบประมาณ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม"นอยกว"า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยู"ในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเป7นช"องทางแห"งการทุจริต
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : สรางความโปร"งใสในการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดี ความชอบหรือการพิจารณาเลื่ อนขั้ นเงิ นเดือน เป7 นกระบวนการหนึ่ง ของการ
บริหารผลการปฏิบั ติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเป7นแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลกะทูน ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป7นเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย"างยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบัง คับบัญ ชาในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของผูใตบั งคับบั ญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ 25 เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ.2545 ได กํ า หนดให นายกเทศมนตรี แ ต" ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเป7นที่มาของกิจกรรมการสราง
ความโปร"งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร"งใส เป7นธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ของเทศบาลตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดาํ เนินการ
6.1 แต"ง ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติพนักงานเทศบาลตําบลกะทูน โดย
แต"งตั้งปลัดเทศบาลตําบลกะทูนเป7นประธานกรรมการ และหัวหนาส"วนราชการเป7นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลตําบลกะทูน ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เป7นเลขานุการ
6.2 แต"งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลกะทูน โดยประกอบดวย
ประธานกรรมการ ผูอํานวยการกองและผูบริหารสถานศึกษาเป7นกรรมการ และพนักงานเทศบาลตําบลกะทูนที่
รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เป7นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลกะ
ทูน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป7นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบล
กะทูนรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่ นกรองการประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการใหแก"คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลกะทูน
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6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลกะทูน พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาลตําบลกะทูนเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง
วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ช"วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร"งใส เป7นธรรม ตรวจสอบได
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : ควบคุมการเบิกจ"ายเงินตามขอบัญญัตงิ บประมาณรายจ"ายประจําปb
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ"ายขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นเป7น
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝJายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ"ายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบั ติ ทํ าใหเกิ ดความคุมค"าและมีป ระสิ ทธิ ภาพลดขอผิ ดพลาดในการเบิ ก จ"ายเงิ นตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําปb และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนัง สือ สั่ง การที่ เกี่ ยวของ ซึ่ง ถือ เป7 นเรื่อ งสํ าคั ญ ที่อ งคกรปกครองส"วนท องถิ่นจะตองทํ าตามกฎหมาย
ระเบียบ และมีความจําเป7นต"อการบริหารงานของเทศบาลตําบลกะทูน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝJายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแก"ทางราชการ
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝJายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ"ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ"าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ"าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรฝJายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแก"ทางราชการ และเป7นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. เกิดความคุมค"าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว"าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี ซึ่งกํ าหนดใหมีการ
บริ ห ารราชการอย" างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความคุ มค" าในเชิ ง ภารกิ จของรัฐ และเกิดประโยชนสู งสุ ดกั บ
ประชาชนและการปฏิบั ติให เป7นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว" าดวยการพั ส ดุ ปb 2535 และแก ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
2. เพื่อใชเป7นขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3. เพื่อใชเป7นขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหน"วยงาน
4. เพื่อใหทราบป.ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใชเป7นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
6. เพื่อเป7นขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
1. หัวหนาฝJายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
2. จํ าแนกวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ างและคิ ดเป7 น ร อยละของจํ านวนโครงการและร อยละของจํ านวน
งบประมาณ
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปป.ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําปb
6. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปb
7. เผยแพร"ขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหน"วยงานดวยความโปร"งใสมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
3. ผูปฏิบัติง านมีขอมูลในการพั ฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อ จัดจางใหมีป ระสิทธิ ภาพและเกิ ด
ความคุมค"าเป7นประโยชนกับประชาชน
ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : สรางความโปร"งใสในการใชจ"ายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว"าดวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเป7นการปฏิบัติงานใหโปร"งใส สามารถตรวจสอบได
2. เพื่อใหหน"วยงานมีระบบป-องกันผลประโยชนทับซอน
3. เพื่อเป7นการป-องกันการใชจ"ายเงิน เพื่อส"งเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคู"มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน"วยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานใน
การจัดหาพัสดุ
2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน"วยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป-องกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีระบบป-องกันผลประโยชนทับซอน
2. มีการป-องกันการใชจ"ายเงิน เพื่อส"งเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
3. มีการปฏิบัติงานทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร"งใสตรวจสอบได
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ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : การเผยแพร"ขอมูลข"าวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตําบลกะทูนมีฐานะเป7นนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจ"ายเงินและการบริห ารงานต" างๆ ตามภารกิ จและการจั ดทํ า
บริการสาธารณะ แต"ตองเป7นไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก"ประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่ อสัตย สุจริต มีความ
โปร"งใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อให เป7 นไปตามพระราชบั ญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท าย ที่ กํ าหนดให การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเป7นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีส"วนร"วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเป•ดเผยขอมูลข"าวสาร
ประกอบกั บมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป7นหนาที่ของ
เทศบาล ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติขอมู ลข" าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎี ก าว" าดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ให
ส"วนราชการดําเนินการโดยเป•ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระต"อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเป7นไปอย"างโปร"งใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแก"ประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเป7นตองจัดโครงการเผยแพร"ขอมูลข"าวสารดาน
การจัดซื้อ – จั ดจาง เพื่อให ประชาชนไดเขาถึ งขอมู ลข"าวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อ – จั ดจ างของเทศบาลทุ ก
โครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลข"าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ต"างๆ ของเทศบาล
2. เพื่อเสริมสรางความโปร"งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อป-องกันการทุจริตในหน"วยงาน
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร"ขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการต"างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าดวยการพัสดุขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช"องทาง ไดแก" ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน และชุมชนต"างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผ"านการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
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2. นําส"งประกาศไปเผยแพร"ประชาสัมพันธตามช"องทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก" ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หน"วยงานราชการ เป7นตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพร"ขอมูลข"าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไม"นอยกว"า 3 ช"องทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึง ขอมูล ข"าวสารเกี่ยวกั บ การจั ดซื้ อจั ดจ างไม"นอยกว" าร อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป7นไปอย"างโปร"งใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดป.ญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก"ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม"เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตํ าบลกะทูน บริ หารจั ดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดน
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการร"วมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลกะทูน เป7นศูนยบริการประชาชนในการติดต"อ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป7นอํานาจหนาที่และภารกิ จของเทศบาลตําบลกะทูน ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการให
ประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต"ละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมต"อ
ระหว"างศูนยบริการร"วมกับหน"วยงานเจาของเรื่อง ทั้ง ในดานเอกสาร การส"งต"อ งาน ระบบการรับเงิน และ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต"ละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช"วยอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก"ประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม"
เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องคการบริหารส"วนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส"งเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทา, ดานไฟฟ-าสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน
การส"งเสริมกีฬา, ดานการส"งเสริมผูสูงอายุ, ดานการส"งเสริมผู ดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
ส"งเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการส"งเสริมอาชีพ, ดานการป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการส"งเสริม
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ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการส"งเสริมการท"องเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร" งด"วนของรัฐบาล (การแกไข
ป.ญหาไฟปJาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล"งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต"
แหล"งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป-องกันและแกไขป.ญหายาเสพ
ติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก"ประชาชน สรางความ
โปร"งใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม"เลือกปฏิบัติ และเพื่อ
เป7นมาตรการในการป-องกันการทุจริตคอรรัปชัน
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปร"งใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม"
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป7นมาตรการในการป-องกันการทุจริตคอรรัปชัน
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม"เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม"
เลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟ-าสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็ก และเยาวชน, ดานการส"งเสริมกีฬา, ดานการส"งเสริ ม
ผูสูงอายุ, ดานการส"งเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการส"งเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการส"งเสริม
อาชีพ, ดานการป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการส"งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น,
ดานการส"งเสริมการท"องเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จั ดบริ ก ารสาธารณะ ตามนโยบายเร" ง ด" วนของรัฐ บาล (การแก ไขป. ญ หาไฟปJ าและหมอกควั น การกํ าจั ด
ผั ก ตบชวาและวั ชพื ชในแหล" ง น้ํ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต" แหล" ง กํ า เนิ ด การจั ดการน้ํ า เสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป-องกันและแกไขป.ญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจ"ายจากงบประมาณรวมในค"าวัสดุ/ค"าใชสอยฯ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปร"งใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม"เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม"มีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแก"ประชาชน
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ลําดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลกะทูน มีห นาที่ในการจัดทําบริก ารสาธารณะใหแก"ประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก"องคกรปกครองส"วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเป7นหนาที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาที่นั้น
ตองเป7นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส"วนร"วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป•ดเผย
ขอมูลข"าวสาร ใหเป7นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการ สารธารณะ
ใหแก"ประชาชนในพื้นที่ นั้น องคการบริหารส"วนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไม"ทราบว"าภารกิจที่ใหบริการไป
นั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก"ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม" การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่ อให เป7 นไปตามวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี คํ านึ ง ถึ ง การมี ส" วนร" วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิบัติราชการ และการเป• ดเผยขอมูลข"าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว"าดวย
หลั กเกณฑและวิ ธีก ารบริห ารกิ จ การบานเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กํ าหนดให การบริ ห ารกิ จการ
บานเมืองที่ดีนั้น จะตองก"อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต"อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมค"าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหองคการบริหารส"วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู
มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตําบลกะทูน ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อ
ประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเป7นการสรางความโปร"งใสในการใหบริการสาธารณะ
ประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป7นตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเป7นการสรางความโปร"งใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป7นการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแก"บุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป7นการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป7นการป-องกันป.ญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน"วยงาน
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกะทูน จํานวน 1 ครั้ง ต"อปb
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ
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6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริห ารส"วนตําบลตามรูปแบบที่
กําหนด
6.2 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารส"วนตําบลทราบ
6.3 ป•ดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.4 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแก"ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต"อการบริหารงานของเทศบาลตํ าบลกะทู น
จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไม"ต่ํากว"ารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปร"งใส และเกิดประโยชนสูงสุดแก"ประชาชน
ลําดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดต"อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลกะทูน เป7นหน"วยงานบริหารราชการองคกรปกครองส"วนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแก"ประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารส"วนตําบล
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก"องคกรปกครองส"วนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารส"วนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการ
ใหบริการสาธารณะแก"ประชาชนผูมาขอรับบริการติดต"อกับหน"วยงานต"างๆ มักจะประสบป.ญหาดานการ
อํานวยความสะดวกอย"างเสมอภาค เป7นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเป7นจํานวนมากซึ่ง
เจาหนาที่ไม"สามารถใหบริการไดอย"างทันท"วงที การตอบสนองความตองการเกิดความล"าชาไม"เป7นธรรม และ
การใหบริการไม"เป7นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป7นช"องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเป7น
พฤติกรรมที่ไม"พึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ ส"งผลต"อมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ
เพื่อ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารส"วนตําบล ตองเป7นไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จการบ านเมื อ งที่ ดี และให คํ านึ ง ถึ งการมี ส" วนร" วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป•ดเผยขอมูลข"าวสารอย"างโปร"งใสตามพระราชกฤษฎีกาว"า
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการ
บ านเมื อ งที่ ดี ได แก" การบริ ห ารราชการเพื่ อ บรรลุ เ ป- าหมายโดยก" อให เกิ ดประโยชนสุ ขแก" ป ระชาชน มี
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ประสิ ท ธิ ภาพและเกิ ดความคุ มค" าในเชิ ง ภารกิ จ ของรัฐ ไม" มี ขั้นตอนการปฏิ บั ติง านเกิ ดความจํ าเป7 น และ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น เทศบาลตําบลกะทูน ไดมุ"ง เนนที่ จะให บริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ใหบริการโดยจัดลําดับก"อน – หลัง เพื่อเป7นการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไม"เลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดต"อราชการสําหรับผูมาติดต"อราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป7นธรรมต"อผู
มารับบริการ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมค"าในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเป7นเกราะป-องกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบต"อตําแหน"งหนาที่ อันเป7นเหตุแห"งการทุจริตต"อหนาที่
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแก"ประชาชนทั่วถึงเป7นธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต"างๆ ตามความจําเป7นและเหมาะสม
6.4 ป•ดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.6 สรุ ป ผลการให บริก ารตามแบบประเมิ นความพึง พอใจเป7 นรายสัป ดาห/รายเดื อ น เพื่ อนํ ามา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอย"างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ไดเบิกจ"ายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มี ก ารใช บั ตรคิ วสํ าหรั บ ให บริ ก ารแก" ป ระชาชนตามลํ าดั บ ก" อ นหลั ง สํ าหรั บ หน" วยงานที่
ใหบริการ
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10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไม"นอยว"ารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ
- การใหบริการเกิดความโปร"งใส ลดขอรองเรียนการทุจริตต"อหนาที่
ลําดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลกะทูน มีความหลากหลายทางวั ฒนธรรม กล" าวไดว"าเป7 น
สังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารส"วนตําบลปJาบอน จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเป7นธรรม/ไม"เลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริห ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรื อหลัก การบริ หารกิจ การบ านเมือ งที่ ดีม า
ประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปร"งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม"แบ"งแยกดาน
เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝ{กอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แห"งพระ
ราชกฤษฎีกาว"าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหส"วนราชการ
จะตองดําเนินการโดยถือว"าประชาชนเป7นศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส"วน
ราชการตองเป7นไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหหน"วยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลกะทูนจึงมีการนําเทคโนโลยี
มาช"วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแก"ประชาชน
อย"างชัดเจน มีระบบการป-องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป-องกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก"
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม"เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช"วยใหการบริการของหน"วยงานมีความเป7นธรรมโปร"งใส
ยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อให เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานในภารกิ จตามที่กฎหมายกํ าหนดของหน" วยงานใหบริการอย"างมี
ความเป7นธรรมและไม"เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจต"อคุณภาพการใหบริการ
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป7นธรรม/ไม"เลือกปฏิบัติเป7นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร"งใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก" ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เป7นตน
6.2 จั ดให มี ก ารแสดงขั้ นตอนการปฏิ บั ติง าน อั ต ราค" าบริ ก าร (ถามี ) และระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีส"วนไดส"วนเสียทราบอย"างชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการป-องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป-องกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก" จัดใหมี
กลองวงจรป•ดภายในสถานที่ใหบริการ

35
6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไม"เลือกปฏิบัติ ไดแก" ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู
พิการ
6.5 จัดใหมีป-ายสามภาษา ไดแก" ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บ‰อกซ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ไดเบิกจ"ายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเป+นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว"าดวยหลัก การบริห ารจั ดการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กํ าหนดให
องคกรปกครองส"วนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอย"างนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบั ติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟ.งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปbที่ผ"านมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
ส"วนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกล"าวอย"างต"อเนื่องทุกปbนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเป7นไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขต"อประชาชน
เกิดผลสัม ฤทธิ์ต"อภารกิจขององคกรมีป ระสิทธิภาพและความคุมค"า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบั ติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอย"างแทจริ ง หรืออย"างนอยมีผลการประเมินไม"ต่ํากว"าปbที่ผ"านมา
เทศบาลตําบลกะทูนจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกร
ปกครองส"วนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป7นสําคัญ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3. เพื่อรับฟ.งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
1. เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลกะทูนใหสั้นลง
2. ประชาชนในพื้นที่ ตําบลกะทูน
3. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4. พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลกะทูน
5. ผูบัง คับบั ญชามอบอํานาจการตั ดสินใจเกี่ยวกับ การสั่งการ อนุญ าต การอนุมั ติ และการปฏิบั ติ
ราชการใดๆ ไปสู"ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
1. แต"งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ สํารวจงานบริ การที่องคกรปกครองส" วนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุ ง
ขั้ นตอนและระยะเวลาในการให บริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไดจริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว" า เรื่ อ งใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแก"ผูใตบังคับบัญชา
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3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้ ง
จัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
4. มีระบบการรับฟ.งขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล"าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต"างๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรั บ ความสะดวก รวดเร็ วในการติ ด ต" อ ขอรั บ บริ ก าร และมี ความพึ ง พอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
2. การปฏิบัติราชการมีความคล"องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
4. ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลกะทูนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความ
ศรัทธาต"อคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา 3/1 แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป7น
กฎหมายที่เป7นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไวว"า “การบริหาร
ราชการตองเป7นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต"อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมค"าในเชิงภารกิจแห"งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน"วยงานที่ไม"จําเป7น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดําเนิ นการดั งกล" าวเป7 นไปตามกรอบรวมทั้ ง ทิ ศทางและแนวทางการบริ ห ารราชการดั ง กล" าว จึ ง ไดมี ก าร
ประกาศใชพระราชกฤษฎี กาว" าดวยหลั ก เกณฑและวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมือ งที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองส"วนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย"างนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต"อความตองการของประชาชน
เทศบาลตําบลกะทูนเป7นองคกรปกครองส"วนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตองเป7นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเป7นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกท"านจะตองร"วมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขป.ญหาต"างๆ ที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลกะทูนใหกับประชาชนไดอย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอย"างสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพป.ญหาและแกไขป.ญหาที่เกิดขึ้นได
3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดต"อขอรับบริการ
4. เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร"งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกะทูน และผูที่มาติดต"อราชการกับเทศบาลตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก"ประชาชน
(1) ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเป7นป.จจุบัน
(2) ปรับปรุงป-ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแก"ประชาชน
(3) จัดทําเอกสาร/แผ"นพับประชาสัมพันธเผยแพร"ขอมูลข"าวสารต"างๆ
(4) จัดใหมีกล"อง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
(5) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองต"างๆ พรอมตัวอย"างการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
(6) จั ดทํ าคํ าสั่ ง การให บริ ก ารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ดให มี ก ารให บริ ก ารแก"
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช"วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
(7) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต"อการใหบริการ
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพร"องในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอย"างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต"อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปbงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรับการบริการไดอย"างสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพป.ญหาและแกไขป.ญหาที่เกิดขึ้นได
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดต"อ
ขอรับบริการ
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4. การปฏิ บัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร" งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานต"างๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่อเป7นการช"วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของการปฏิบั ติงานใหเกิดความคล"องตัว รวดเร็ ว ซึ่ งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข" ายของความรั บ ผิ ดชอบที่ จ ะมอบหมายให ผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป7นอย"างดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานก"อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก"ราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหน"วยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันต"อสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเป7นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต"อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมค"าในเชิงภารกิจแห"งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แต"ทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบต"อผลของงานซึ่งเป7น
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให การบริ ห ารราชการของเทศบาลตํ าบลกะทู น ภายใต กรอบอํ า นาจหน าที่ ต ามที่ ก ฎหมาย
กําหนดใหเป7นไปอย"างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแก"ราชการ
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริห ารเทศบาลตํ าบลกะทูน ปลัดเทศบาลตํ าบลกะทูน รองปลัดเทศบาลตําบลกะทู น หรื อ
หัวหนาส"วนราชการเทศบาลตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. จั ดทํ าบั น ทึ ก เสนอเพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ อนุ ญ าต สั่ ง การ แต" ง ตั้ ง มอบหมาย คณะผู บริ ห าร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาส"วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ
3. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาส"วนราชการทุกส"วน
ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ส"วนราชการทุกส"วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล"องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอย"างมีประสิทธิภาพ
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ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส"วนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารส"วนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารส"วนตําบลเอาไว การทีน่ ายก
องคการบริหารส"วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต"างๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดช"องว"างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต"างๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเป7นการแกไขป.ญหาต"างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารส"วนตําบล
กะทูน จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารส"วนตําบล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจต"างๆ ของฝJายบริหารเป7นไปโดยรอบคอบ ตามหลั กการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเป7นการป-องกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอย"างนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู"ในอํานาจของนายกองคการบริหารส"วนตําบลเสนอนายกองคการบริหารส"วน
ตําบลพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเป-าหมายดําเนินการแลวเสร็จ

41
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดอบต.และ
หัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลกะทูน เป7นหน"วยงานบริหารราชการองคกรปกครองส"วนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทํ าบริ การสาธารณะให แก"ประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญ ญัติส ภาตํ าบลและองคการ
บริหารส"วนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก"องคกรปกครองส"วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่น
ที่กําหนดใหองคการบริหารส"วนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก"ประชาชน ผูมา
รับบริการติดต"อกับหน"วยงานต"างๆ นั้น มักจะประสบป.ญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดต"อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู"กับฝJายบริหาร ไม"มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหน"วยงานระดับสํานัก กอง และฝJายต"างๆ ซึ่งเป7นอุปสรรคอย"างยิ่งต"อ
การใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความล"าชา ประชาชนไม"ไดรับความสะดวกอันอาจเป7นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ ส"งผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ
เพื่ อให เป7 นไป ตามพระราชบั ญ ญัติส ภาตํ าบลและองคการบริ ห ารส" วนตํ าบล พ.ศ. 2537 แก ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารส"วนตําบล
ปJาบอน ตองเป7นไปเพื่อประโยชนสุ ขของประชาชน โดยใชวิธีก ารบริห ารกิจการบานเมืองที่ ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว"าดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต"อภารกิจของรัฐ ไม"มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป7น ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมค"า
ดังนั้น เพื่อใหการบริห ารราชการเป7นไปตามหลั กการบริหารกิจการบานเมื องที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไม"สรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ"งยาก จึงจําเป7นตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลกะทูน ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เป7 น การลดขั้ นตอนการให บริ ก ารประชาชนให ได รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป7 น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหน"วยงาน
3.3 เพื่อเป7นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อ ป- อ งกั นการผู ก ขาดอํ านาจหนาที่ในการใชดุ ล ยพิ นิจ อั นอาจเป7 นเหตุ แห" ง การทุ จ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน"งหนาที่ราชการ
4. เป?าหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาส"วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
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6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกส"วนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยู"ในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเป7นช"องทางแห"งการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเป+นที่ประจักษ
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัตริ าชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดําเนินงานของหน"วยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป7นหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน"วยงานของภาครัฐ สาเหตุส"วนมากเกิ ดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากป.จจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต"างๆ ที่
เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสู"การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค"านิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเป7นสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ดชอบและการมี ส" วนร" วมในการต" อ ตานการทุ จ ริ ตภายในองคกร ของผู บริ ห ารและ
เจ าหนาที่ ถึงแมจะเป7 นสิ่ง ที่ยากต" อ การดําเนิ นงานก็ตาม แต" เ ป7นสิ่ง สํ าคั ญ ที่ห น" วยงานตองสร างใหเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู"องคกรที่มีคุณธรรมและความโปร"งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป7นการสรางแนวร"วม
ในการต"อตานการทุจริตอันจะส"งผลต"อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ดังนั้น เทศบาลตําบลกะทูน จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อ
เป7 นการพัฒ นาวิธีการดํ าเนินงานภายในองคกรที่จ ะนํ าไปสู" การยกระดั บ คุณธรรมและความโปร" งใสในการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
2. เพื่อใหทุกส"วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปร"งใส มีคุณธรรม
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส"วนราชการระหว"างส"วนราชการกับผูบริหารทองถิ่นทีม่ ี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส"วนราชการเสนอผูบริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกส"วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกส"วนราชการสังกัดเทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกะทูน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว"า
การปฏิบัติหนาที่ของส"วนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย"างยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีส"วนร"วมของประชาชนการเป•ดเผยขอมู ล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงาน ทั้ง นี้ ตามความเหมาะสมของแต"ละภารกิ จ ประกอบกับ พระราชกฤษฎี กาว"าดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไวว"า เพื่อประโยชนในการ
ปฏิ บัติราชการให เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต" อคณะรัฐ มนตรี เพื่ อกํ าหนดมาตรการกํ ากั บการปฏิ บั ติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป7นลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติร าชการ รวมทั้ ง มาตรา 45 กํ าหนดให ส" วนราชการ จั ด ให มี คณะผู ประเมิ นอิ ส ระดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส"วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมค"าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
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เทศบาลตําบลกะทูน จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในขอตกลงการปฏิ บัติร าชการระหว"างนายกเทศมนตรีตําบลกะทูน กับปลั ดเทศบาลตําบลกะทูน และ
หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกปb เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกะทูน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อให การปฏิบัติร าชการตามขอตกลงการปฏิบั ติราชการของหน" วยงานระดั บสํานั ก/กอง/ฝJาย
เป7นไปอย"างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. เพื่อใหหน"วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝJาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อใชเป7นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝJาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปbงบประมาณ
4. เพื่อใหหน"วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝJาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป7นขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝTาย
เทศบาลตําบลกะทูน ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเป7นลายลักษณอักษรอย"างชัดเจน โดย
จัดทําขอตกลงการปฏิ บัติราชการ ในระดับ สํานัก /กอง/ฝJาย เพื่ อใหการดํ าเนินงานตามขอตกลงการปฏิบั ติ
ราชการดังกล"าวบรรลุเป-าหมายอย" างมีประสิทธิ ภาพ ประสิ ทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรั บ
สิ่งจู งใจตามระดั บผลงาน โดยไดมีการลงนามบั นทึ กขอตกลงการปฏิ บัติร าชการระหว" างนายกเทศมนตรีกั บ
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหนาหน"วยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดร"วมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต"ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ต"อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย"างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมค"าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝJายต"างๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบั ติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว"าดวยหลักเกณฑการบริ หารกิจ การบานเมือ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอย"างเหมาะสม เช"น
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานต"างๆ เช"น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป7นตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับ ผูกํากับดูแลตั วชี้วัด และผู
จั ดเก็ บ ขอมู ล เพื่ อให การดํ าเนิ นการเป7 นไปตามเป- าหมายที่ กํ าหนด และการมี ส" วนร" วมของผู บริ ห ารของ
หน"วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล"าว
1.3 รับฟ.งความคิดเห็นของหน"วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเป-าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค"าเป-าหมาย และเกณฑการใหคะแนน

45
1.5 ประสานงานกับหน"วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้อ งตนไม"เป7นไปตามเป- าหมายที่กําหนด เพื่อ หาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผ ล
สัมฤทธิ์ตามเป-าหมายที่กําหนดไว
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ไดรับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยู"ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
5
มีผลการปฏิบัติราชการอยู"ในระดับดีมาก
4
มีผลการปฏิบัติราชการอยู"ในระดับดี
3
มีผลการปฏิบัติราชการอยู"ในระดับพอใช
2
มีผลการปฏิบัติราชการอยู"ในระดับปรับปรุง
1
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การแต"งตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยเทศบาลตําบลกะทูน มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลส"งเสริมใหภาคประชาชนเขามามีส"วนร"วมโดย
เป•ดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียน
ผ"านช"องทางต"างๆ ไดแก" ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเป7นไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอย"างมีประสิทธิภาพ จึงไดแต"งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลกะทูน รวมถึงจัดทําคู"มือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลกะทูนขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับ แจงเรื่อ งรองเรี ยนต"างๆ เจาหนาที่รับผิ ดชอบไดถือปฏิบั ติใหเป7นแนวทาง
เดียวกัน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนต"างๆ
2. เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป7นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอย"างถูกตอง
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต"งตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
2. จัดทําคู"มือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลกะทูน
3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเป7นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขป.ญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากช"องทางการรองเรียนต"างๆ ใหเป7นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร"งใสและเป7นธรรม
4. เผยแพร"กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลกะทูน ให
ผูรับบริการ ผูมีส"วนไดเสีย คู"สัญญา ประชาชนทั่วไป หน"วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน"วยงาน
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกล"าวไดตรงกับความตองการ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลกะทูน
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความร"วมมือกับหน"วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กลไกการกํา กับดูแ ลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองส"วนทองถิ่ นแต"ล ะ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหน"วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูว"าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองส"วนทองถิ่นดําเนินกิจการเป7นไปตามกฎหมายอย"างเคร"งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํา นาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแง"ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจ"ายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม" หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองส"วนทองถิ่นดําเนินกิจการต"างๆ อย"างโปร"งใสและสุจริต ซึ่งหน"วยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดิน (ส.ต.ง.) และคณะกรรมการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
แห"งชาติ (ป.ป.ช.) เป7นองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น เทศบาลตําบลกะทูนจึงไดมาตรการ “ใหความร"วมมือกับหน"วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อ
ส"งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน"วยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
ส"วนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อส"งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน"วยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองส"วนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกะทูนจากหน"วยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเป7นอย"างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
ใหความร"วมมือกับหน"วยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ"นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริ าชการประจําปb หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

47
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกส"วนราชการสังกัดเทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลกะทูนใหความร"วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลกะทูนจากหน"วยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ”ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล"าวหา
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลกะทูน ว"าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห"งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป-องกันและแกไขป.ญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกส"วนราชการและหน"วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป-องกันและแกไขป.ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส"วนราชการและหน"วยงานของรัฐ โดยมุ"งเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส"งเสริมการมีส"วนร"วมจากทุกภาคส"วนในการตรวจสอบเฝ-าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลต"อสภานิติบัญญัติแห"งชาติ เมื่อวันที่ 12 กั นยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผ"นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป-องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป7น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห"งชาติ ในการ
ป-องกันและแกไขป.ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป7นไปอย"างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลกะทูน จึง
ไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล"าวหาเจาหนาที่
ของเทศบาลตําบลกะทูนว"าปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีส"วน
ไดเสียไดทราบช"องทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองต"อขอรองเรียน
ในเรื่องการทุจริ ตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเป7นการสรางเครือข"ายภาคประชาชนในการช"วย
สอดส"องและเฝ-าระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึง่
ดวย
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางจิตสํานึกใหแก" พนักงานส"วนตํ าบล พนักงานครูเทศบาลตํ าบลกะทูน บุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาลตําบลกะทูน พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตําบลกะทูน ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. เพื่ อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เป7นไปอย"างรวดเร็ ว
โปร"งใส เป7นธรรม
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลตําบล
กะทูน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
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6. วิธีดําเนินการ
1. ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑและแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร องเรี ย นว" า มี มู ล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม"
2. แต"งตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
3. กําหนดช"องทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช"องทางการรองเรียนใหง"าย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเป7นหลักประกันและสรางความมั่นใจแก"
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เป7นประโยชนแก"หน"วยงาน
4. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ-าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เป+นการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลข"าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมเป7นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน"วยงานภาครัฐทุกแห"งพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส"งเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร"งใสการทํางานที่
จําเป7นตองมีในทุกหน"วยงาน โดยเฉพาะหน"วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช"วยใหเกิดความโปร"งใสใน
การทํางานคือการเป•ดเผยขอมูลข"าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลข"าวสารของราชการว"า “บุคคลย"อมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล
หรื อ ข" าวสารสาธารณะในครอบครองของหน" วยราชการ หน" วยงานของรัฐ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส" วน
ทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลข"าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติขอมูลข"าวสารของราชการว"าในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางใน
การไดรับขอมูลข"าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต"างๆ ของรัฐเป7นสิ่งจําเป7น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น
การเป•ดเผยขอมู ลข"าวสารของเทศบาลตํ าบลกะทู นใหประชาชนรั บรูอย"างถูกตอง รวดเร็วจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป7นสิ่งที่จําเป7นอย"างยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะทูน
ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหเทศบาลตําบลกะทูนมีความโปร"งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร"งใสสู"องคกร เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรู
สิทธิในการเขาถึงขอมูลข"าวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร"งใส และเมื่อเกิด
ความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกต"อไปยังผูใกลชิด สรางเครือข"ายความร"วมมือระหว"างเทศบาลกับภาค
ประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาร"วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร"งใสในการ
ทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิท ธิในการเขาถึ งขอมูลข"าวสารตามพระราชบั ญญัติขอมูลข"าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ผูเขาร"วมอบรม
จํานวน 70 คน
ผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละ 80
ผูเขาร"วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
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4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนผูเขาร"วมอบรม
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละความพึงพอใจของผูเขาร"วมกิจกรรม
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : เผยแพร"ขอมูลข"าวสารที่สําคัญและหลากหลาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยพระราชบั ญญั ติขอมูล ข"าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หน"วยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพร"ขอมูลที่สําคัญๆ ของหน"วยงาน เช"น โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลกะทูนจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพร"ขอมูลข"าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึน้
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึ งขอมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลกะทูน ไดง"ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการเผยแพร"ขอมูลข"าวสารที่สําคัญและเขาถึงง"าย
2. เพื่อใหมีการเผยแพร"ขอมูลข"าวสารที่หลากหลาย
3. เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลข"าวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทต"างๆ เผยแพร"ต"อประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกว"า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลข"าวสารประเภทต"างๆ เผยแพร"ใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก"
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจ"ายประจําปb
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจ"าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปb
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- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลข"าวสารที่ไดรับการเผยแพร"
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในภาวะสังคมป.จจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีต"างๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเ ล็ก ทรอนิ กสต"างๆ ที่ ทันสมั ย และมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง การนํ าเอาเทคโนโลยี ต"างๆ เขามาใชในการ
ดําเนิ นงานผ"านสื่ อการประชาสัมพั นธ เพื่อให บรรลุ ผลสําเร็จ และรวดเร็ วยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะการสรุป เพื่อให
ความรูความเขาใจไดง"ายในช"วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช"วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป7นเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สราง
ความน"าเชื่อถือ และน"าสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต"างๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการให
ประชาชนเขาถึงและมีส"วนร"วมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป7นตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสม
กับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเป7นอย"างไรบาง ในแต"ละขั้นตอนที่ต"างกันเป7นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้
เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความร"วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต"อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่
อย"างโปร"งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผ"านทางสื่อประเภท
ต"างๆ ไดแก" สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผ"านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อ สรางจิ ตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรู และเขาใจในภารกิจการปฏิบั ติงานของเทศบาลอย"าง
ถูกตองและโปร"งใส
3. เพื่อส"งเสริมใหประชาชนมีส"วนร"วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด"น ใหเป7นที่ทราบกันอย"างแพร"หลาย
6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว"างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
เพื่อผลิตสื่อประชาสั มพันธเผยแพร"ภารกิจของเทศบาลตําบลกะทูนใหแก"ประชาชนโดยทั่วไปอย"าง
กวางขวาง
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปb เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร
4.3 จัดทําแผ"นพับประชาสัมพันธเทศบาล และคู"มือการใหบริการประชาชน
4.4 จัดทําคู"มือสําหรับประชาชน
4.5 ป-ายประชาสัมพันธ
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4.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส
4.7 เสียงตามสาย
4.8 อื่นๆ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินการประชุม
3. มอบหมายงาน/จัดทําการร"วมนําเสนอร"างรูปแบบ
4. ผลิตสื่อประเภทต"างๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอย"างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
100,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ใช แบบสอบถามความพึ ง พอใจในการดํ า เนิ น งานของเทศบาลตํ า บลกะทู น ซึ่ ง ออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูน เป7นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไม"นอยกว"ารอยละ 60
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : จัดให มี ช"อ งทางที่ ป ระชาชนเขาถึ ง ขอมู ล ข" าวสารของเทศบาลตํ าบลกะทู น เช" น เว็ บ ไซต
หน"วยงาน บอรดประชาสัมพันธที่เทศบาลและตามหมู"บาน เป7นตน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยพระราชบั ญญั ติขอมูล ข"าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หน"วยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพร"ขอมูลที่สําคัญๆ ของหน"วยงาน เช"น โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลกะทูนจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร"ขอมูลที่สําคัญๆ ของ
หน"วยงานผ"านทางช"องทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพร"ขอมูลข"าวสารครอบคลุมทุกกลุ"มเป-าหมาย ไดแก"
หน" วยประชาสั ม พั น ธ ณ ที่ ทํ าการของหน" วยงาน เว็ บ ไซตของหน" วยงานหรื อ สื่ อ สั ง คม (Social Media)
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพร"ขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพต"างๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลกะทูนไดง"ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีช"องทางการเผยแพร"ขอมูลข"าวสารของหน"วยงานที่หลากหลาย
2. เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลข"าวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อใหมีช"องทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดง"าย
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4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ช"องทางในการเผยแพร"ขอมูลข"าวสารของหน"วยงาน จํานวนไม"นอยกว"า 5 ช"องทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพร"ขอมูลข"าวสารในช"องทางที่เป7นการอํานวยความสะดวกแก"ประชาชน ไดแก"
- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลกะทูนตามชุมชน/หมู"บาน
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข"าว/หน"วยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลข"าวสารขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน
สืบคนไดเอง
- จัดส"งเอกสารเผยแพร"รายงานประจําปb
- ประกาศผ"านเว็ บไซต/เว็บ บอรด/เฟสบุ‰ค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองส"วน
ทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนช"องทางในการเผยแพร"ขอมูลข"าวสารของหน"วยงาน
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : อุดหนุนศูนยขอมูลข"าวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าดวยการพัสดุของหน"วยการบริหารราชการส"วนทองถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ขอ 12 วรรคทาย กําหนดใหมีสถานที่กลางสําหรับเป7น
ศูนยรวมข"าวการจัดซื้อจัดจางของหน"วยการบริหารราชการส"วนทองถิ่น และประกาศกรมส"งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสําหรับเป7นศูนยรวมข"าวการจัดซื้อจัดจางของหน"วยบริหารราชการส"วนทองถิ่น ลง
วันที่ 30 กันยายน 2553 ขอ 7 หน"วยการบริห ารราชการส" วนท องถิ่ นที่ใชสถานที่ก ลางดํ าเนิ นการตาม
ระเบียบจะตองร"วมกันรับผิ ดชอบค"าใชจ" ายในการอํานวยการของสถานที่ กลาง โดยอาจพิจ ารณาสนับสนุ น
งบประมาณเพื่อเป7นค"าใชจ"ายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล"าวใหแก"หน"วยการบริหารราชการส"วน
ทองถิ่นที่เป7นเจาเป7นผูดําเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณใหแก"ส"วนราชการที่เป7นที่ตั้งของ
สถานที่กลางดําเนินการแทนก็ได ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกล"าวใหทําเท"าที่จําเป7นต"อการปฏิบัติงาน
ของสถานที่กลาง อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณใหแก"หน"วยการบริหารราชการส"วนทองถิ่นที่เป7นเจาภาพ
หรื อ ส" วนราชการอื่ นที่เ ป7 นที่ตั้ง ของสถานที่ก าง ให ถื อ ปฏิ บั ติตามแนวทางการสนั บ สนุ นงบประมาณให แก"
หน"วยงานของรัฐตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดดวย
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2. อําเภอบางปะอิน มีองคกรปกครองส"วนทองถิ่นในเขตพื้นที่ จํานวน 18 แห"ง ประกอบดวยเทศบาล
ตําบล จํานวน 9 แห"ง และองคการบริหารส"วนตําบล 9 แห"ง ซึ่งแต"ละแห"งมีงบประมาณในการพัฒนาในพื้นที่
ของตนเองพอสมควร จําเป7นที่จะตองจัดใหมีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพื่อหาผูรับจางในการดําเนิน
โครงการพัฒนาของตนเป7นประจําและมีจํานวนมากขึ้นทุกปb ประกอบกับป.จจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายในการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ไม" ให เกิ ดขึ้ น กั บ ทุ ก ส" วนราชการและองคกรปกครองส" ว นท องถิ่ น โดย
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายป-องกันป.ญหาดังกล"าวดวยนโยบายการปราบปรามผูมีอิทธิพลในการสมยอมใน
การเสนอราคา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก"หน"วยราชการและองคกรปกครองส"วนทองถิ่น
ดังนั้น กรมส"งเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดใหหน"วยการบริหารราชการส"วนทองถิ่นทุกแห"งใช
สถานที่กลางที่จังหวัดกําหนดเพื่อเป7นศูนยรวมขอมูลข"าวสารการซื้อหรือการจาง ในการยื่นซองและเป•ดซอง
สอบราคา ประกวดราคา
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อให ศูนยขอมูล ข"าวสารการซื้อ การจาง ขององคกรปกครองส"วนทองถิ่ นระดับ อําเภอมีความ
โปร"งใสเชื่อถือได
2. เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น
3. เพื่อใหสถานที่รับซอง – เป•ดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพรอม ปลอดภัยและ
สามารถดําเนินการตามไดตามระเบียบกฎหมาย
4. เพื่อสรางการบริการที่ดีแก"องคกรปกครองส"วนทองถิ่นและประชาชนผูมาติดต"อ
5. เพื่อใหวั สดุ อุปกรณและสถานที่ในการดําเนิ นการสอบราคาและประกวดราคามีความพรอมอยู"
เสมอ
6. เพื่อสรางมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นอําเภอแม"สายเป7นไปใน
แนวทางเดียวกัน
7. เพื่อสรางจิตสํานึกให ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอบางปะอิน ใหมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
และมีสถานที่สําหรับการเผยแพร"องคความรูต"างๆ ใหแก"ประชาชนในเขตพื้นที่
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
1. จ างเหมาบุคคลเพื่อ ช"วยเหลื อ การดํ าเนินงานและอํ านวยการจัดซื้อ จัดจางและการรัก ษาความ
ปลอดภัยในศูนยรวมขอมูลข"าวสารการจัดซื้อจัดจาง องคกรปกครองส"วนทองถิ่น
2. จางเหมาบุคคลเพื่อช"วยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมขอมูลที่ดิน , ขอมูลการเปลี่ยนแปลงเจาของ
ที่ดินเพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น
3. จางเหมาบุคคลเพื่อช"วยเหลือในการดูแลทําความสะอาดภายในศูนยฯ และบริเวณโดยรอบอาคาร
4. จัดใหมีวัสดุครุภัณฑที่จําเป7นตองใชในการดําเนินการ และอํานวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจาง
ใหพรอมเสมอ
5. จัดใหมีการบริการที่ดีต"อผูติดราชการและผูเขาร"วมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครอง
ส"วนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความประทับใจ
5. พื้นที่ดําเนินการ
หองศู นยรวมขอมู ลข"าวสารการจัดซื้อจัดจางอํ าเภอบางปะอิน ที่ตั้ง ณ ที่ ทําการอําเภอบางปะอิ น
จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
อุดหนุนงบประมาณรายจ"ายประจําปb 1 ครั้ง/ปb
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
20,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีศูนยขอมูลข"าวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก"องคกรปกครอง
ส"วนทองถิ่นทุกแห"ง
2. มีสถานที่ในการป•ดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นทุกแห"ง
ระดับอําเภออย"างเป7นระเบียบและมั่นคงถาวร
3. มีสถานที่รับซอง – เป•ดซอง ขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นที่มีความพรอม มีความโปร"งใส สะดวก
และเป7นไปตามแนวทางเดียวกัน
4. มีความสะดวกคล"องตัวในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น
5. ผูมาติ ดต" อราชการหรื อผู มีส" วนเกี่ ยวของในการดํ าเนินการจัดซื้อ จัดจาง เกิดความพอใจในการ
บริการและความยุติธรรม ขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น
6. มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอื้อต"อการปฏิบัติหนาที่ และการ
ใหบริการตอนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี
7. ผูมารับบริการเกิดความรูสึกประทับใจ ในการไดรับบริการที่เป7นมาตรฐานเดียวกันในการติดต"อ
ราชการหรือการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นทุกแห"ง
8. ทําใหการบริหารจัดการในการกํากับดูแลองคกรปกครองส"วนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ
9. คณะผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานส"วนทองถิ่นและประชาชน
ผูมาติดต"อราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต"อส"วนราชการ
10. ทํ าให เกิ ดประสิ ท ธิภาพในการจั ดเก็ บ ภาษี และมี ขอมู ลในการจั ดทําแผนที่ ภาษีและทะเบี ยน
ทรัพยสิน ครบถวน ถูกตอง
11. ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอบางปะอิน ไดรับการส"งเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวติ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ 2542 มาตรา 4
ลําดับที่ 6
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาลตําบลกะทูน และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในป.จจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีส"วนร"วมและมีบทบาทอย"างมากในการ
บริหารงานของราชการส"วนทองถิ่นในดานต"างๆ การบริหารงานราชการส"วนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได
ตองมีความโปร"ง ใส ตองใหประชาชนไดรั บทราบขอมู ล ข" าวสาร ในการดํ าเนิ นกิจ กรรมต"างๆ เพื่อ เป7นการ
ป-องกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก"ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพร"ขอมูลข"าวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส"งเสริมบทบาทการมีส"วนร"วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือข"ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
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มีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการป-องกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพร"ขอมูลข"าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ"ายเงินประจําปb และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุต"างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงิ น การคลั ง ผ" า นทางเว็ บ ไซตของเทศบาลตํ า บลกะทู น และป• ด ประกาศข อมู ล ดั ง กล" า วที่ บ อรด
ประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลกะทูน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนได รั บ รู ข อมู ล ข" า วสารที่ สํ า คั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลกะทูน ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร"งใสในการปฏิบัติงาน
3.2 การรับฟ(งความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส" ง เสริ ม การปกครองท องถิ่ น มี น โยบายในการบู ร ณาการ
กระบวนการทํ างานร" วมกั นของทุ ก ภาคส" วนที่ เ กี่ ยวของในการส" ง เสริ ม สนั บ สนุ นให ทุ ก หมู" บ าน/ชุ ม ชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่ อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหน"วยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองส"วนทองถิ่น นําแผนชุมชนสู"การปฏิบัติ ซึ่งเป7นกลไกสําคัญในการส"งเสริมการมีส"วนร"วม
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลกะทูน ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม
แผนแม"บทชุมชน ประจําปbงบประมาณ 2561 เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปbของเทศบาลตําบลกะทูน
ประจําปb พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในร"างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปbถัดไป
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลกะทูน จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแม"บทชุมชน ประจําปb
พ.ศ. 2561 ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เป7 นมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น
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2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขป.ญหาของผูนําชุมชน
3. เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปbของเทศบาล
4. เพื่อรับทราบป.ญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
5. เพื่ อ ฝ{ ก ให ประชาชนไดร" วมกระบวนการ ร" วมคิ ด ร" วมทํ า ร" วมแก ป. ญ หา และส" ง เสริ ม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส"วนร"วม
6. เพื่อใหประชาชนมีส"วนร"วมในการป-องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองส"วนทองถิ่น
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 8 หมู"บาน 15 ชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลกะทูน สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว
ในแผนพัฒนาสี่ปbของเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
3. ประสานวิทยากร และหน"วยงานที่เกี่ยวของ
4. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
5. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6. จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
7. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร"างแผนชุมชน
8. จัดทําแผนชุมชนเพื่อส"งใหเทศบาลตําบลกะทูน และหน"วยงานที่เกี่ยวของ
9. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณาร"างแผนชุมชน จํานวน 8 หมู"บาน 15 ชุมชน
ระหว"างตุลาคม 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
2. ไดรับทราบป.ญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแต"ละชุมชน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปbเทศบาล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและร"วมกันแกไขป.ญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีส"วนร"วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมี ส"วนร"วมในการป-อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ตการปฏิ บัติร าชการขององคกร
ปกครองส"วนทองถิ่น
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ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมตําบลกะทูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองส"วนทองถิ่น เป7นกฎหมายที่ค"อนขาง
ใหม"และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไม"อาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีส"วนร" วมของประชาชนต"อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลกะทู นจึงไดจั ดทําโครงการเทศบาล
สัญจรประชุมประชาคมตําบลประจําปbขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจการมีส"วนร"วมของประชาชนต"อการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเป7นไปตามหลักการมีส"วนร"วมของประชาชน โปร"งใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพร"ความรูใหกับประชาชนถึงการมีส"วนร"วมในการบริหารงานขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น เพื่อรับฟ.ง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปbงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ดวย
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ผูนําองคกรประชาชน เช"น กํานัน ผูใหญ"บาน ผูช"วยผูใหญ"บาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะทูน กลุ"มอาชีพต"างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
จํานวนไม"นอยกว"า 100 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. ติดต"อ ประสานงานกับเจาของสถานที่
2. แต"งตั้งคณะทํางาน
3. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝ{กอบรม พรอมกําหนดตารางการฝ{กอบรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลกะทูน
5. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
10,00.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขาร"วมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีส"วนร"วม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํ านาจและเป7นการสรางทัศนคติ ที่ดีระหว"างประชาชนและหน"วยการบริหารราชการส"วน
ทองถิ่น
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ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลกะทูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลกะทูนเป7นหน" วยงานภาครัฐที่ เนนการให บริก ารประชาชน และมีเป- าหมายใหมี การ
บริการประชาชนในดานต"างๆ ที่อยู"ในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนต"อ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือว"าประชาชนเป7นศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอย"างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป7นสําคัญ
ดังนั้น เพื่ อใหการดํ าเนินงานดานบริการเป7นไปอย"างต"อเนื่ องและเป7 นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลกะทู นจึ ง มี ก ารจั ดตั้ ง ศู นยรั บ เรื่ อ งราวร องทุ ก ขเพื่ อ
ไวสําหรั บ รั บ เรื่ อ งร องเรี ยน/ร องทุ ก ข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนต"างๆ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อรับทราบป.ญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขป.ญหาไดอย"างถูกตอง
หรือนํามาเป7นขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขป.ญหาต"อไป
2. เพื่ออํานวยความสะดวกแก"ประชาชนที่มาติดต"อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหว"างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีส"วน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอย"างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีส"วนไดส"วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต"างกันไดอย"างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาป.ญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคําสั่งแต"งตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
2. เผยแพร"ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบช"องทางในการรองทุกข/รองเรียน
3. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขป.ญหาตามความจําเป7น
และเร"งด"วน
4. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแต"เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช"องทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 035 – 269 – 755 ทางโทรสารหมายเลข 035 – 269 – 756
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นว"าประชาชนไดมีส"วน
ร"วมในการสอดส"องดูแลสังคมและการอยู"ร"วมกัน แสดงใหเห็นถึงการเป•ดโอกาสใหประชาชนมีส"วนร"วมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะทูน
2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
3. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลกะทูนเป7นหน" วยงานภาครัฐที่ เนนการให บริก ารประชาชน และมีเป- าหมายใหมี การ
บริการประชาชนในดานต"างๆ ที่อยู"ในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนต"อ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือว"าประชาชนเป7นศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอย"างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป7นสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเป7นไปอย"างต"อเนื่องและเป7นการใหบริการในเชิงรุก
จึงไดจัดทําโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนว"า
ตองการใหเทศบาลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานต"างๆ ซึ่งอยู"ในอํานาจหนาที่ อาจ
ดําเนินการดวยตนเองหรือร"วมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแก"ประชาชน หรือหากจําเป7นตองคิดว"า
บริ ก ารก็ให คิดในอั ตราถู กที่ สุ ด เพื่ อใหประชาชนเดือ ดร อนนอยที่สุ ดร" วมกั บ การประชุ ม เวทีป ระชาคมทํ า
แผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ออํานวยความสะดวกแก"ประชาชนโดยไม"ตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียค"าใชจ"ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
2. เพื่อรับทราบป.ญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขป.ญหาไดอย"างถูกตอง
หรือนํามาเป7นขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขป.ญหาต"อไป
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหว"างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป?าหมาย/ผลลัพธ
นําบริการในหนาที่ของทุกส"วนงานของเทศบาล ออกไปใหบริการแก"ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต"างๆ
ในเขตเทศบาลทั้งหมด ร"วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดใหออกเทศบาลเคลื่อนที่ร"วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ตําบลกะทูน โดยแบ"งเป7นแต"หมู"บาน / ชุมชน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร"างโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเป-าหมาย
3. ประสานงานกั บทุก กองทุ กฝJ าย เพื่อคั ดเลือ กกิ จกรรมและงานในหนาที่ ที่จะนําไปให บริ การแก"
ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส"วนงาน
6. วิธีดําเนินการ
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1. จัดทําร"างโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเป-าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝJาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการ
แก"ประชาชนทั้ง 15 ชุมชน
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส"วนการงาน
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบล"วงหนาทางเสียงตามสาย
7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
300,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู"ในเขตเทศบาล ซึ่งไดเขาร"วมโครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายต"างๆ ของเทศบาลตําบลกะทูนอย"างทั่วถึง
2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู"ในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาที่ของเทศบาล
ร"วมรับฟ.ง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต"งตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เป7นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเป•ดโอกาสใหทุกภาคส"วนไดรับทราบขอเท็จจริง
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเป7นธรรมกับทุกฝJาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไม"เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอย"างเคร"งครัดลดป.ญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอย"างถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหน"วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่ อให ผูร องไดรั บ ทราบขั้ นตอนของการดํ าเนิ นการเรื่ อ งร องเรี ยนร องทุก ขและส" ง เสริ ม ภาค
ประชาชนร"วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เป?าหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
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5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไม"เกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปbงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
9. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เป7นธรรมกับทุกฝJาย
10.2 ใชเป7นแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต"งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองส"วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลกะทูนในฐานะองคกรปกครองส"วนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลกะทูน จึงแต"งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูน
ขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อส"งเสริมใหบุ คลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุ กภาคส"วนไดมีส" วนร"วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทําร"างแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูนและแผนพัฒนาสี่ปbเทศบาลตําบล
กะทูนใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
กะทูนกําหนดดวยความถูกตอง โปร"งใส และสุจริต
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูน จํานวน 11 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูน บางตําแหน"งในป.จจุบันจะครบ
วาระการดํ ารงตํ าแหน" ง 2 ปb ตามที่ ร ะเบี ยบฯ กํ า หนด ในวั นที่ 19 พฤษภาคม 2560 เทศบาลจึ ง ตอง
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน"งดังกล"าวมาดํารงตําแหน"งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลกะทูนแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน"ง ภายใน 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อให
เป7นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว" าดวยการจัดทํ าแผนพั ฒนาขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น พ.ศ.
2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 ที่กําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝJายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตํ าบลกะทูนมีคณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะทู นเพื่ อเป7 น
องคกรในการยกร"างหรือจัดทําร"างแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลกะทูนและร"างแผนพัฒนาสี่ปbเทศบาล
ตําบลกะทูนเพื่อใชเป7นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูนความตองการของประชาคมและชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลกะทูน ดวยความถูกตอง โปร"งใส สุจริต และใหความสําคัญในการต"อตานการทุจริต
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองส"วนทองถิ่น เป7นกฎหมายที่ค"อนขาง
ใหม"และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไม"อาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีส"วนร"วมของประชาชนต"อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลกะทูน จึงไดจัดทําโครงการ ประชุม
ประชาคมหมู"บานและประชาคมตําบลประจําปb ขึ้น เพื่อใหประชาชนมี ความรูความเขาใจและตระหนักถึ ง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี ส"วนร"วมของประชาชนต"อการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเป7นไปตามหลักการมีส"วนร"วมของประชาชน โปร"งใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพร"ความรูใหกับประชาชนถึงการมีส"วนร"วมในการบริหารงานขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น เพื่อรับฟ.ง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปbงบประมา อีกทางหนึ่งดวย
4. เป?าหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เช"น กํานัน ผูใหญ"บาน ผูช"วยผูใหญ"บาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารส"วนตําบล กลุ"มอาชีพต"างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดต"อ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แต"งตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝ{กอบรม พรอมกําหนดตารางการฝ{กอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลกะทูน
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
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4 ปb (ปbงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
ไม"ใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขาร"วมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีส"วนร"วม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํ านาจและเป7นการสรางทัศนคติ ที่ดีระหว"างประชาชนและหน"วยการบริหารราชการส"วน
ทองถิ่น
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุ"งเนนยกระดับการมีส"วนร"วมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
เป7นสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว"าเป7นประชาชนกลุ"มหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม"บทชุนที่ว"า “แผนชุมชนเป7นการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ป-องกันเงื่อ นไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒ นธรรมดั้ง เดิม และวิ่ งตามกระแสเงิ น ทําใหชุ มชนไดรับการเรี ยนรู รูจัก ชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขป.ญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหน"วยงานทุกภาคส"วน เพื่อใหเกิดความร"วมมือเป7นพลังสําคัญในการแกไขป.ญหาที่ตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในป.จจุบันและป-องกันป.ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูร"วมกันไดเห็นขอเด"น ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย"างมีเป-าหมายมีช"องทางในการแกไขป.ญหาของชุมชนไดอย"างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเป7นและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เป?าหมาย
ทุกหมู"บานในเขตเทศบาลตําบลกะทูน
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญ"บาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแก"ประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายข"าวและเสียงตาม
สายในหมู"บาน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู"บานตามกําหนดการ
5.4 ส"งแผนชุมชนใหหน"วยงานที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู"ไดอย"าง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนร"วมกันอย"างทั่วถึงและเท"าเทียมความร"วมมือ
กั นของคนในชุ ม ชนจะก" อให เกิ ดทั ศนคติ ที่ ดี เอื้ อ อาทรต" อ กั นได รวมทั้ ง ปลู ก ฝ. ง ทั ศนคติ ค" านิ ยมที่ ดีให กั บ
ลูกหลานสามารถหาแนวร"วมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกะทูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมส"งเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารส"วนตําบลในฐานะองคกรปกครองส"วน
ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป7นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารส"วนตําบลว"าสัมฤทธิ์ผลตามเป-าหมายหรือไม" ตลอดจนเป7นการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการ
ขององคการบริหารส"วนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข ส"งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจต"างๆ ขององคการบริหารส"วนตําบล ต"อไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห"งพระราชกฤษฎีกาว"าดวยหลักเกณฑ
และวิ ธีการบริห ารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลกะทู น จึ งไดจัดทําโครงการการปฏิบั ติ
ราชการของเทศบาลตําบลกะทูน
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารส"วนตําบลท"าสะทอนมีการขับเคลือ่ นอย"าง
เป7 นรู ป ธรรม ซึ่ง จะส" ง เสริม ใหองคการบริห ารส" วนตํ าบลมีม าตรฐานในการปฏิบั ติร าชการ ลดขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใช วิ ธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี และให คํ านึ ง ถึ ง การมี ส" วนร" วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิ บัติงาน และการเป•ดเผยขอมูลข" าวสาร โดยให เป7นไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอย"างถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีส"วนร"วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการของ
เทศบาลตําบลกะทูน และเป7นการเฝ-าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลกะทูน
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเป7นไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลกะทูน
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน
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6. วิธีดําเนินการ
1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
3 จัดทําคําสั่งแต"งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารส"วนตําบล
4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6 การดําเนินโครงการใหเป7นไปตามแผนการดําเนินงาน
7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน"วยงานต"างๆของเทศบาลตําบลกะ
ทูน
8 การติดตามและประเมินผล
9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุ ง
ดําเนินการแกไขต"อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปbที่ผ"านมา
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มิติที่ 4 การเสริม สรางและปรับปรุ งกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปb ประจําปbงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป7นป.จจัยสําคัญที่จะช"วยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลกะทูน
เป7นไปอย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช"วยป-องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป7นส"วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู"ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอย"างเป7นขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดย
ผูบริห ารสามารถนํ าแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเป7นส"วนหนึ่ งของกระบวนการบริ ห าร เพื่อให
สามารถบรรลุ วัตถุ ป ระสงคของการดํ าเนิ นงานอี ก ทั้ ง ยั ง เป7 นแนวทางการปฏิ บั ติง าน ซึ่ ง เป7 นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย"างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายต"างๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลกะทูนเป7นไปอย"าง
ถูกตองและเป7นไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว"าดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
2. เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขต"างๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน"วยรับตรวจว"าเป7นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน"วยรับตรวจว"าเพียงพอ และเหมาะสม
5. เพื่อเป7นหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินต"างๆ ของส"วนราชการเป7นไปอย"างเหมาะสม
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหน"วยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลกะ
ทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ส"วนราชการทุกหน"วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขต"างๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเป7นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุม ภายในและความสํ าคั ญของเรื่อ งที่ ตรวจสอบ รวมทั้งวิ เคราะหและประเมินผลการบริ หารและการ
ปฏิบัติงานของหน"วยรับตรวจ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น ใหเป7นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท ว"าเป7นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
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4. สอบทานระบบการปฏิ บัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบั งคับ คําสั่งที่ ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดว"าสามารถนําไปสู"การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุ"งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ"ายเงินลดนอยลง
3. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน"วยงาน ที่มีอยู"อย"างคุมค"า ประหยัด
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดิน ว"าดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหน"วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานต"อผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดิน อย"างนอยปbละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปbงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเป7นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลกะทูนจึงไดมีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินกําหนด เป7นประจําทุกปb
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลกะทูน
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลกะทูนทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต"อผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ"นดิน ตามกําหนด
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ส"วนราชการทุกหน"วยงานของเทศบาลตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ส"วนราชการทุกหน"วยงานของเทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
1. แต"งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แต"งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน"วยงานย"อย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกส"วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน"วยงานย"อย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่ อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดส"งรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป-องกันและลดความเสี่ยงต"อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดต"อองคกรและประชาชนโดยรวม
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป7นกลไกที่สําคัญและเป7นเครื่องมือในการบริหารงานในหน"วยงานไม"ว"าจะ
เป7นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ" ระบบการควบคุมภายในจะช"วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน"วยงานใหอยู"ในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหน"วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ในอดี ต ที่ ผ" า นมาการบริ ห ารงานของหน" ว ยงานภาครั ฐ ได มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเป7นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู"ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือต"างๆ โดยส"วนใหญ" จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถู ก ต องตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑที่ ท างราชการกํ า หนดไว ซึ่ ง ไม" ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด านอื่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหน"วยงาน จึงไม"สามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน"วยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป7นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเป7นองครวมของหน"วยงานนั้นๆ ว"ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม"
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม"ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป7นช"องทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหน"วยงานและการดําเนินงานไม"สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส"วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหน"วยงานไม"เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เพี ยงคนเดียว การควบคุม สอบทานและการตรวจสอบยังไม"มี ประสิท ธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมิ นและการบริ หารความเสี่ยงการควบคุม ภายในของหน"วยงานที่ กําหนดขึ้น และพั ฒนาให ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล"าวทันสมัยอยู"เสมอ
เทศบาลตําบลกะทูนพิจ ารณาแล วเห็นว" าเพื่ อใหองคกรมีแนวทางในการกํ าหนดระบบการควบคุ ม
ภายในใหเป7นไปอย"างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน"วยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลกะทูนขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเป7นไปอย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเป7นไป
อย"างประหยัดและคุมค"า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไม"จําเป7น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น

70
2. เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก"ผูบริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับต"างๆ
ของหน"วยงานอย"างถูกตองและครบถวน
4. เป?าหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลกะทูนเป7นไปอย"างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน"วยงาน อีกทั้งยังเป7นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน"วยงานใหอยู"ในระดับที่ยอมรับได ซึ่ง
จะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหน"วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
1. แต" งตั้ งคณะทํางานติดตามประเมิ นผลการควบคุม ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ"นดินว"าดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย"างต"อเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารส"วนตําบลxxx
เป7นไปอย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต"างๆ ใหนายกองคการบริหารส"วนตําบลและ
ผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
เทศบาลตําบลกะทูน / 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลกะทูน
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหน"วยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอย"างมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเป7นไปอย"างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมค"า
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน"วยงานเป7นไปอย"างมีระบบและอยู"ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เป7นเครื่องมือช"วยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย"างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
3. รอยละของหน"วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
4. มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
5. ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจ"ายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเป7นการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยู"ในกรอบ และตองมีร ะบบการบริก ารที่ รวดเร็ ว ถู กตอง ประชาชนหรื อ
ผู รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร างความสะดวกให แก" ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต องทั้ ง ระเบี ย บกฎหมาย
ขอเท็จ จริง ไม"มี ขอผิ ดพลาดบริ ก ารดวยความเสมอภาคกั น ไม"เ ลื อ กปฏิ บัติเ สริ ม สรางความโปร" งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร"งใสไม"เกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการที่
โปร" ง ใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงิ นจากหน" วยงานภายในและภายนอกไม" พ บขอบกพร" อ ง มี
กระบวนการทางการคลังที่เป•ดเผยขอมูลอื่นต"อประชาชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดความโปร"งใสสามารถตรวจสอบได
2. การใชงบประมาณอย"างคุมค"าและเป•ดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
4. ในการบริหารจัดการตองทําอย"างเป•ดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปร"งใส สามารถเป•ดเผยขอมูลข"าวสาร เป•ดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํ างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่ นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าดวยการรั บเงิน การเบิ ก
จ"ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยเป•ดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูนภายในเกาสิบวันนับแต"วัน
สิ้นปb และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส"งเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล"าวโดยเป•ดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปbงบประมาณ และดําเนินการอย"างต"อเนื่อง
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตําบลกะทูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอย"างมีประสิทธิภาพ
2. มีการเบิกจ"ายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3. มีการเสริมสรางการมีส"วนร"วมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑต"างๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเป7น
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอย"างเคร"งครัด ป.ญหาที่เกิดขึ้นเป7นประจําไม"ไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํ านาญ ประสบการณ หรื อ ขาดความรู กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ คํ าสั่ ง เงื่ อ นไข และ
หลักเกณฑต"างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท"านั้น หากแต"เกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอย"างผิดๆ ส"งผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเป7นผูกระทําผิดกฎหมาย ก"อใหเกิดความเสียหายแก"
องคกรปกครองส"วนทองถิ่น และทําใหการแกไขป.ญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส"งผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นตองล"าชา เพราะไม"ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอย"างแทจริง จากป.ญหาดังกล"าวขางตน จึงจําเป7นที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิน่ ตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑต"างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองส"วนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต"อองคกรปกครองส"วนทองถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไม"ตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผู บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะทูน เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เป7นการขัดกันระหว"างประโยชน
ส"วนบุคคลและประโยชนส"วนรวมตามมาตรา 100 แห"งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว"าดวยการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสิน
หรือ ประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห" งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญว"าดวยการ
ป-องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน จึงไดจัดส"งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะทูน
เขาร"วมอบรมตามโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
ตามหลักสูตรของกรมส"งเสริมการปกครองทองถิ่นที่จัดขึ้น หรือหน"วยงานต"างๆที่ดําเนินการจัดอบรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให ผู บริ ห าร และสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลกะทู น เพิ่ ม พู น ความรู ความเข าใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว"าดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
2. เพื่ อใหผูบริหาร และสมาชิก สภาเทศบาลตําบลกะทูนมี ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญ ชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
3. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะทูนมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เป7น
การขั ดกั นระหว" างประโยชนส" วนบุ คคลและประโยชนส" วนรวมตามมาตรา 100 แห" ง กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว"าดวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะทูนมีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห" ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว"าดวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารเทศบาลตําบลกะทูน และสมาชิกสภาเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ
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ตามที่โครงการอบรมกําหนด
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ/แผนงาน
2. ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแก"ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการ
อบรม
3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตามที่โครงการกําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000.- บาท หรือตามโครงการกําหนด
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผู บริ ห าร และสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลกะทู น ได เพิ่ ม พู น ความรู ความเข าใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว"าดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
2. ผู บริ หาร และสมาชิก สภาเทศบาลตํ าบลกะทู นมี ความรูความเขาใจเกี่ ยวกับ การยื่ นบั ญชี แสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิน
3. ผูบริหาร และสมาชิก สภาเทศบาลตําบลกะทูนมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เป7นการ
ขัดกันระหว"างประโยชนส"วนบุคคลและประโยชนส"วนรวมตามมาตรา 100 แห"งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว"าดวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
4. ผูบริห าร และสมาชิก สภาเทศบาลตําบลกะทูนมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิ บัติสําหรั บ
เจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห"งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว"าดวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองส"วนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต"อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกล"าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแก"ชุมชนจึงเป7นเรื่องที่สําคัญอย"างยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเป7นสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่ง ที่เทศบาลตํ าบลกะทู น ไดดําเนินการ เพื่ อให สมาชิกสภาท องถิ่ นมี ความรูและทั กษะดานการ
ปกครองส"วนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอ
กฎหมายต"างๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเป7นประโยชนต"อการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอย"างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตําบลกะทูน จึงไดมีการจัดส"งสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝ{กอบรมและศึกษาดูงาน
อยู"เสมอ เพื่อเป7นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ให
ทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เป7นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส"งเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอย"างถูกตอง
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะทูน จํานวน 11 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในเทศบาลตําบลกะทูน และหน"วยงานที่จัดฝ{กอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝJายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ{กอบรมทั้งภายในองคการบริหารส"วนตําบลและ
หน"วยงานภายนอก เพื่อเป7นขอมูลในการจั ดส"งสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือร"วมประชุมสัมมนา
แลวแต"กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อส"ง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝ{กอบรม หรือเขาร"วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝ{กอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ งให สมาชิ ก สภาท องถิ่ น ผู ผ" า นการฝ{ ก อบรมจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการฝ{ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ"านนายกเทศบาลตําบลกะทูน
6.4 ฝJายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝ{กอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศบาลตําบลกะทูน ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหม"ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเป7นไปอย"างถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกะทูน จํานวน 11 ราย ไดรับการฝ{กอบรม
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ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส" ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข มแข็ ง ขององคกรปกครองส" ว นท องถิ่ น เกี่ ย วข องกั บ หลาย
องคประกอบ และหลายฝJายโดยเฉพาะอย"างยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก" ฝJายบริหารและฝJายสภาขององคกร
ปกครองส"วนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝJายขาราชการองคกรปกครองส"วนทองถิ่น บุคลากรเหล"านี้มีบทบาท
และตองทํ าหนาที่ ของตนอย" างเขมแข็ ง เพื่ อ เสริ ม สร างแนวคิ ดประชาธิ ป ไตยและการมี ส" วนร" วมโดยให มี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ป.ญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถ"วงดุลอํานาจระหว"างฝJายสภา
กับฝJายบริหาร และที่สําคัญส"งเสริมการมีส"วนร"วมในการเสนอแกป.ญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารส"วนตําบล
เทศบาลตําบลกะทูน เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีส"วนร"วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีส"วนร"วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องต"างๆ เพื่อเป7น
การส"งเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเป7นการส"งเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารส"วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส"วน
ร"วมในการทํางาน
3.2 เพื่อเป7นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝJายบริหาร
3.3 เพื่อเป7นการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เป?าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะทูน จํานวน 11 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
เทศบาลตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แต"งตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารส"วนตําบลเป7นคณะกรรมการร"วมในการปฏิบัติงานในเรือ่ งต"างๆ
6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารส"วนตําบลที่ไดรับการแต"งตั้ง เขาร"วมปฏิ บัติหนาที่ นําขอมูลแจงในที่
ประชุมสภาองคการบริหารส"วนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส"วนที่ประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม"ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน
10. ผลลัพธ
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การพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูน เป7นไปอย"างต"อเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิ ด
ทัศนคติที่ดี
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป?ายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ป.ญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน"วยงานภาครัฐไดส"งผลเสียหายกับประเทศชาติอย"างมาก จําเป7นที่ทุก
ภาคส"วนในสังคมจะตองตระหนักและร"วมกันแกไขจัดการป.ญหา โดยการเขาไปมีส"วนร"วมเป7นเครือข"ายในการ
ขับเคลื่อนต"างๆ ใหเกิดการเฝ-าระวัง ป-องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคส"วนในจังหวัดได
ตระหนักถึงป.ญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี ส"วนร"วมในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีส"วนร"วมในการป-องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขป.ญหาการทุจริต
4. เป?าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลกะทูน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลกะทูน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําป-ายประชาสัมพันธ
6.2 ป•ดประกาศประชาสัมพันธ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ค"าใชสอย
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
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