แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 – 2564)

ของ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

คำนำ
การทุจ ริตเปนปญ หาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนา
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทำใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือ ง การปกครองและการบริห ารราชการเปน อยา งมาก การแกป ญหาการทุจ ริตจึง เปนสิ ่ง สำคั ญ
ที่หนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได อยางทัดเทียม ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคูไปพรอม ๆกัน โดยการปลูกฝง
ความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณคา ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กำหนด
มาตรการหรื อแนวทางแกไขปญ หาการทุ จ ริ ตประพฤติ มิช อบโดยมุ งเนนการสรา ง ธรรมาภิบ าลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการ
ทุจริตได เพื่อใหการดำเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
จึง
ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๑๕๖2 – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลโคกเหล็กขึ้น
เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อใหเทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีความรูเขาใจในกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
อันจะนำไปสูการปรับปรุงการดำเนินงานปองกันการทุจรติและยกระดับมาตรฐานในการปองกันของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก ไดทำงานใหบังเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชนในทองถิ่น และทำใหประชาชนในทองถิ่น
เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานที่โปรงใสสุจริตของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อีกทั้งเปนกลไกสำคัญในการปองกัน
ไมใหมีการใชอำนาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่งดวย
คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
จะเปนประโยชนตอการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก และมีสวนชวยใหผูบริหารเทศบาลตำบล
โคกเหล็ก แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรมดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

สารบัญ
เนื้อหา
สวนที่ ๑ บทนำ
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน
เปาหมาย
ประโยชนของการจัดทำแผน
สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
บัญชีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) แยก
ตามมิติ
มิติที่ ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๓ รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
มิติที่ ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคผนวก
- สำเนาประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.25๖2-๒๕๖๔)
- สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป
(พ.ศ.25๖2-๒๕๖๔)
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สวนที่ 1
บทนำ
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงค
เพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น
ได แ กการกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสว นทองถิ่น แมว าโดยหลักการแลว การกระจายอำนาจมี
วั ตถุ ประสงคสำคัญ เพื่ อใหบ ริ การตา ง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต อความตอ งการของชุ มชนมากขึ้ น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แม ว  า ในปจ จุบ ั น มี ห นว ยงานและกฎหมายที ่ เ กี ่ย วข อ งกั บ การปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทำใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทำใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจ ริตในเชิงนโยบายที่ทำใหก ารทุจ ริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหลานี้

-24) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแกการจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทหรือหางราน
มีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ไดแกการผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาทีจ่ ะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทำการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง
2. หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก)
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลำดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวา จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรปั ชัน (Corruption Perception Index -CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International - IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 - 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย
ป2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูงแมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยได
แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต ไมวา จะเปนการเปนประเทศภาคีภายใต
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against CorruptionUNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปราม
การทุจ ริตแหงชาติไดจ ัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปอ งกันและปราบปรามการทุจ ริตมาแลว 3 ฉบับ
แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทำใหการทุจริตเปนปญหาที่สำคัญ

-3ของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธ
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุป ถัมภที่ทำใหสังคมไทยยึดติดกับ การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญ
 าติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวนมองวา การทุจริตคอรัป ชันเปนเรื่อ งปกติที่ย อมรับ
ไดซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไว
ดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยา งเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปน
ฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการ
รับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิช อบ
โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัช นีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่ง ยืนจึงไดดำเนินการจัด ทำ
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจ กรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน
อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบล
โคกเหล็ก

-42) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต สำนึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน ข องสาธารณะของข า ราชการ
ฝายการเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของ เทศบาลรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ /มาตรการการปฏิบ ัติงานที่สามารถปองกันปญ หาเกี่ย วกับ การทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทำแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลโคกเหล็ ก
รวมถึ ง ประชาชนในท อ งถิ ่ น มี จ ิ ต สำนึ ก รั ก ท อ งถิ ่ น ของตนเอง อั น จะนำมาซึ ่ ง การสร า งค า นิ ย ม
และอุด มการณ ใ นการต อ ต า นการทุ จ ริต (Anti-Corruption) จากการปลู ก ฝ ง หลั ก คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2) องคกรปกครองสว นทอ งถิ่ นสามารถบริห ารราชการเปน ไปตามหลั กบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา ยในการตรวจสอบการปฏิบ ัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต

-55) เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีแนวทางการบริหารราชการทีม่ ีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิช อบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคการบริหารสวนตำบล
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

***********************************
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป
(พ.ศ. 2562 – 2564)
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ (พ.ศ. 2562 - 2564) แยกตาม 4 มิติ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสราง
1.1 การสราง
สังคมที่ไมทนตอ จ ิ ต ส ำ น ึ ก แ ล ะ
การทุจริต
ความตระหนักแก
บ ุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการ
การเมือง
ฝ า ยสภาท อ งถิ่ น
และฝ า ยประจำ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
(2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(3) โครงการสมุดความดีพนักงานจาง

0
0
0

0
0
0

0
0
0

(5) โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก
(6) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”

60,000

60,000

60,000

0

0

0

(7) มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตาน
การทุจริต”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1) โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

20,000

20,000

20,000

2) โครงการคัดแยกขยะอันตราย
3) โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000
20,000

50,000
20,000

50,000
20,000

(4) โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริต

(8) กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(9) มาตรการ “จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน
(10) มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest”
1.2 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

/มิติ.........
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ภารกิจตามมิติ
1.3 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก
เด็ก และเยาวชน

มิติที่ 1

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(๑) โครงการสงเสริมการดำเนินงานศูนย
5,000
5,000
5,000
พัฒนาครอบครัวตำบลโคกเหล็ก
(2) โครงการสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
(3) โครงการรณรงคป องกันและแก ไข
ปญหายาเสพติด

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

4 มาตรการ
1 กิจกรรม
11 โครงการ

0
0
205,000

0
0
205,000

0
0
205,000

1. กิจกรรมประกาศเจตจำนงตอตาน
การทุจริตของผูบริหารของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก

0

0

0

2.2 มาตรการ
(1) กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน
สราง
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
ความโปรงใสใน
(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
การปฏิบัติราชการ กระบวนการจัดหาพัสดุ”

0

0

0

0

0

0

(3) กิจกรรมเผยแพรขอ มูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ – จัดจาง

0

0

0

(4) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ

0

0

0

รวม

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร

หมายเหตุ
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ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อำนาจหนาที่
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองทีด่ ี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

(2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(3) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

0

0

0

0

0

0

(2) มาตรการมอบอำนาจของ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก

0

0

0

(3) มาตรการมอบอำนาจ เจา
พนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

0

0

0

2.4 การเชิดชูเกียรติ (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู
แกหนวยงาน/บุคคล ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบตั ิ
(2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู
ตนใหเปนทีป่ ระจักษ มีจิตสาธารณะ

0

0

0

0

0

0

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

(1) มาตรการ “จัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
โคกเหล็ก

0

0

0

0

0

0

(3) กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
โคกเหล็ก

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติที่ 2

รวม

3. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(4) มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
0
0
0
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
(5) มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
0
0
0
เรื่องรองเรียน”
(6) มาตรการ “ดำเนิ น การเกี ่ย วกั บ เรื ่อ ง
0
0
0
ร อ งเรี ย น กรณี ม ี บ ุ ค คลภายนอกหรื อ
ประชาชนกลา วหาเจา หน า ที่ ข องเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก วาทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ”

7 มาตรการ
9 กิจกรรม
1 โครงการ
3.1 จัดใหมีและ
(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
เผยแพรขอมูล
ของเทศบาลตำบลโคกเหล็กใหมี
ขาวสารในชองทาง ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ที่เปนการอำนวย
(2) มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่
ความสะดวกแก
สำคัญและหลากหลาย”
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ (3) กิจกรรม “การเผยแพรขอ มูลขาวสาร
ปฏิบตั ริ าชการตาม ดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสนิ
อำนาจหนาที่ของ ของเทศบาล และการรับเรื่องรองเรียน
องคกรปกครองสวน เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
ทองถิ่นไดทุก
(4) มาตรการ “จัดใหมีชอ งทางที่ประชาชน
ขั้นตอน
เขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบล
โคกเหล็ก”

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของ
ประชาชน

0

0

0

0
0

0
0

0
0

(1) กิจกรรมการดำเนินงานศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
(2) กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
(3) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูรอ งเรียน/รองทุกขรับทราบ

หมายเหตุ
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มิติที่ 3
4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ริ าชการ
ของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 การสงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

(๑) โครงการสงเสริม สนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชนและประชาคมหมูบา น
สัญจร
(2) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
(3) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคม
เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงาน
จาง
(4) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

รวม

5 มาตรการ
5 กิจกรรม
1 โครงการ
4.1 มีการจัดวาง (1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ระบบและรายงาน ภายในประจำป ประจำปงบประมาณ
การควบคุมภายใน 2562
ตามที่
(2) โครงการจัดทำรายงานการควบคุม
คณะกรรมการ
ภายใน
ตรวจเงินแผนดิน
(3) มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
กำหนด
ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคก
เหล็ก
4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั หิ รือการ
บริหารราชการ
ตามชองทางที่
สามารถ
ดำเนินการได

1. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย
(1) กิจกรรมการรายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
(2) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
(3) กิจกรรมการอบรมกรรมการตรวจ
การจาง

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
10,000
0

0
0
10,000
0

หมายเหตุ
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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มิติที่ 4

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น

(1) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร

4.4 เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

(1) มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปชันโดยภาคประชาชน

0

0

0

(2) มาตรการการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการปองกันการทุจริต

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

รวม

4 มาตรการ
4 กิจกรรม
2 โครงการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

หมายเหตุ

-12-

สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสำนึกในการทำงานและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีก
ดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัป
ชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทำใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมด
ไปไดในที่สุดนั้น ตองนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัยการ
ทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลัก
ธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพ
และประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการ
บริหารการปกครองของหน วยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเ ห็น วา ประเทศไทยมี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนร วม (Participation)
ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดาน
ความโปรงใสสำหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคำนึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่
หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงจัดทำ
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

-133. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรขององคกรมีความรูความเขา ใจในเรื่องหลั กธรรมาภิบาล คุ ณธรรมและ
จริยธรรม
2. เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหาร บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผูบริหาร บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหาร บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได
4. ผูบริหาร บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
*******************************

-141. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชน ใชอำนาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากร
ของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปน
ตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทำโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกใหพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติ
ราชการ
3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกรวมในการ
เสริ ม สร า งสั ง คมแห ง คุ ณ ธรรมและสมานฉัน ท ประพฤติ ต นเป น พลเมื อ งดี สร า งประโยชน แ ก ค รอบครั ว ประชาชน
และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการทำความดี รูจักการให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
จัดใหมีการดำเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่
6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็น
คุณคาของการเสริมสรา งสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวายทานแก
พระภิกษุสงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน
6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ

-157. ระยะเวลาในการดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณในการดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมในการ
สรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม
10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
**********************************

-161. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปน การสร างระเบียบวินัย ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทำอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงการทำงานในแต ละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงที่ใชในการ
ประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสำเร็จ ความซื่อสัตย
สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได
ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกัน
ทำใหทราบถึงวิธกี ารแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก เห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวั นดั งกลาว จึงได จั ดทำสมุดความดี
พนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน
ดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสราง
จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ
3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. เปาหมาย
พนักงานจางเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. ระยะเวลา
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวัน
และสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร
6.2 รวบรวมเปนขอมูลสำหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำป
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณในการดำเนินโครงการ
8. สถานที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทำใหสามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได
10.3 พนักงานจางทำงานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตาม
กำหนด

-171. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรื อทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสำคัญยิ่งในการพั ฒนาและขั บเคลื่อนองคกรไปสู
ความสำเร็จทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสำเร็จ มีความเจริญกาวหนาตอไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจ
งานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทำหนาที่ใดๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ
ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณที่จำเปนในการทำงาน
ยอมทำใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณการทำงานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานดวยความ
ทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนำพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น มีความ
โปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต ขึ้น
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง
ตลอดทั้ ง ประชาชนทั ่ ว ไปให ม ี ค วามรู  ความเข า ใจในหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา สามารถนำมาประยุ ก ต ใ ช ใ น
การปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทำงาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมา
ขอรับบริการตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป
3. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทำงาน ตอเพื่อนรวมงาน
ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
ใหแกบุคลากรของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. ระยะเวลาดำเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทำวัตรเชา) ทุกวันพระ จำนวน 48 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม
พ.ศ. 2562
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ
6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ

-186.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิดความ
เหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตไดอยางแทจริง
10.3 ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกร
ตอการทำงาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี
**********************************
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม
เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมี
กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ซึ่ง
หัวใจสำคัญของการทำงานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่
ทำงานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจที่จะเขามารับ
บริการที่องคกรนั้นๆ
ประกอบกั บ เทศบาลตำบลโคกเหล็ ก ได ร ั บ แจ ง การประเมิ น คั ด เลื อ กจากสำนั ก งาน ป.ป.ช.
ตามโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนและที่ดี ดานการปองกันการทุจริต
ป พ.ศ. 2561 และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมื อ งฝ า ยสภาทอ งถิ ่ น และขา ราชการฝา ยประจำ รวมถึง พนัก งานจ า ง จึง ไดม ี การจั ดทำโครงการอบรมคุ ณธรรม
และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ดังกลาวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานการทุจริต
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน
3.3 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไมกระทำการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน
ทับซอน

-194. เปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีการดำเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็กโดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานการ
ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่
ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณในการดำเนินการ
60,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
ประชาชนผูมารับบริการที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ำกวารอยละ 70
ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เกิดจิตสำนึกที่ดีในการตอตานการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
*****************************

1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบตั ิงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พ.ศ. 2560
โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง แหงการกระทำ กำหนดให
พนักงานเทศบาลตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาลตำบล มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตอง
ยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต
และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่
ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสาร

-20แกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส
และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร
และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา
ประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชน
สวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตำบล
โคกเหล็ก ไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลโคกเหล็ก” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้ง
ฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการ
อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเป นเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการที่สรา งความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับ ผิดชอบของขา ราชการตอตนเอง ตอ องคกร ตอผูบ ังคับบัญ ชาต อประชาชนและตอสังคม
ตามลำดับ
3.5 เพื ่ อ ปอ งกันการแสวงหาประโยชนโ ดยมิ ชอบและความขัด แยง ทางผลประโยชนที ่ อ าจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เพื่อใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เปดเผยเปนการทั่วไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให
ขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

-218. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผู บ ริ ห าร สมาชิก สภา พนั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ า งปฏิ บ ัต ิ ง านตามประมวลจริ ย ธรรม
ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

***********************************
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดา นการตอตานการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564
ดั งนั้น เพื่อใหการบริห ารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุ ทธศาสตรฯ ขา งตน เทศบาลตำบล
โคกเหล็ก จึงไดกำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความ
ยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โคกเหล็ก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นำมาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการทุจริต
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูกจิตสำนึก
2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

-228. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นำมาเผยแพร
***********************************
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก และพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เปนผูที่มี
บทบาทสำคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกขบำรุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น
โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุข
หรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก และพนักงานเทศบาลทุกคน
เป นผู ม ี คุ ณ ธรรม ปฏิ บ ัต ิต นอยู ใ นกรอบจริย ธรรม เป นผู มี จ ิต สำนึ ก ที่ จ ะตอบสนองคุ ณ แผน ดิ น ด ว ยการกระทำทุกสิ่ง
เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อเปน
ตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง
ใหตระหนักในการเปนขาราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให
เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไมกระทำการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการ
กระทำทุจริตในระบบราชการดวย
ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พนักงานเทศบาล
พนักงานครู และพนักงานจางของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน
ตน
2. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจางของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
3. เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พนักงานเทศบาล พนักงานครู
และพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
4. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พนักงานเทสบาลตำบล พนักงานครูและ
พนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหง
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จิตสำนึกในการกระทำความดี รูจักการให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก
5. ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม – กันยายน 2562
6. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
7. วิธีการดำเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ย วกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจาหนาที่รัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการตอตานการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหารและฝายสภา
และประมวลจริยธรรมของขาราชการ
7.3 แบงกลุมทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี
ใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจางของเทศบาลตำบลโคก
เหล็ก
7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย
8. สถานที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75
2. จำนวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

*****************************
1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือ
บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทำความผิดทาง
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คำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอำนาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ
ที่ไ มใชรูปตัวเงินหรือทรัพย สินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรต างๆ ทั้ งในหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผูมีอำนาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ
สัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานต องเขารั บการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกบุคลากรในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับ
ซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เพื่อใหพนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางเกี่ยวกั บการปองกันผลประโยชน
ทับซอน
3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีจิตสำนึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริต
คอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีการดำเนินการ
จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
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พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
*********************************
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบ าลและการปอ งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบ
อัตรากำลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สำนักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนา
เครื่ อ งมื อ การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดำเนิน งานของหนวยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตใน
องคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการให
ความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน
และเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไก
สำคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ เทศบาลตำบล
โคกเหล็ก จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนใน
การเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชน
และผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัตติ นในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นำไปเปนองคความรูในการทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบ ุคลากรใหเกิ ดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

-266. วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทำ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
******************************
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อลดระบบ
อุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หาก
เจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลาย
ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองหรือผูดำรงตำแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม
จากสถานการณขางตน จำเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะ
เขาใจสาเหตุและปจจัยที่นำสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นำไปสู
การทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม
การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา
ดั งนั้น เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงไดจัดทำมาตรการ “ปลูกฝงองค ความรูใหมีความเขาใจเกี ่ยวกับ
Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสำคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสำนึก
ในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อ
เอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความ
เสียหายตอประเทศชาติและประชาชน

-273. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
3.2 เพื่ อสร างจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
1. วางแผน/การถายทอดองคความรู
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดำเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest

*****************************

-281.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจำนวนมาก แตลักลอบตัดไมทำลายปาไมที่ผิดกฎหมายได
เพิ ่มมาขึ้นอยา งรวดเร็ ว ทำให ปจ จุบันทรัพยากรปาไมข องประเทศไทยมี จำนวนลดน อยลง ซึ่ งผลกระทบต อธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ
สมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมข อง
ประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิดคนวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยางมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยางเพื่อ
ประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึงไมเศรษฐกิจ
ปลูกไวทำทีอ่ ยูอาศัยและจำหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึงปลูกไมไวใช
สอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลโคกเหล็กในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชน ไดตระหนักถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทำโครงการสรางจิตสำนึก
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็กเพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนได
รวมกันอนุรักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง
3.วัตถุประสงค
เพื่อเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
4.เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกเหล็กหมูบาน โดยปลูกพันธุไ ม
ประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน
4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
จำนวน 11 หมูบาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็กโดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ
4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารเทศบาลตำบลโคกเหล็กสมาชิกเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
พนักงาน/ลูกจาง เทศบาลตำบลโคกเหล็กผูนำชุมชนกลุมตางๆ ทั้ง 11 หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประกลุมผูส ูงอายุ
ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน
5.พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชนเขตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็กและแหลงน้ำ คู คลอง ในเขตเทศบาลตำบล
โคกเหล็ก
6.วิธีดำเนินงาน
6.1จัดอบรมผูเขารวมโครงการในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็กและแหลงน้ำ คู คลองในเขตเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก
6.2จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจำชุมชน
(กลุมยอยแตละชุมชน)
6.3จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจำชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน)

-296.4จัดกิจกรรมรวมกันปลูกไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแมน้ำคูคลอง ทำความสะอาดถนน
และพื้นที่สาธารณะประโยชนตางๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6.5จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม สะอาดรม
รื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
7.ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณตามแผนฯ พ.ศ.2562 – 2564 เปนเงิน 20,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เกิดกลุม อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น

****************************
1.ชื่อโครงการ : โครงการคัดแยกขยะอันตราย
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของตองใหความสำคัญและใหความรวมมือในการแกไขกัน
อยางเต็มความสามารถ เพราะเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราได
เปลี่ยนไป จากเดิมทีเ่ คยใชตะกราเวลาไปจายตลาด ใชปนโตใสอาหาร ใชใบบัวหรือใบตองหออาหาร แตปจจุบันมีการใชสินคา
ที่มีบรรจุภัณฑจำพวกพลาสติก โฟม แกว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำใหเกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปดวย
ผลกระทบที่ตามมามีทั้ง ความสูญเสียทางดานสิ่งแวดลอม กอใหเกิดมลพิษทางน้ำ ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุ
รำคาญ สงกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวพาหนะนำโรค ความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ และสิ้นเปลือง
งบประมาณของรัฐทีใ่ ชในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงไดจัดทำโครงการคัดแยกขยะอันตราย ขึ้น
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหลงกำเนิดขยะโดยคัดแยกออกเปนขยะ
ทั่วไป ขยะเปยก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
๒. เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยจากแหลงกำเนิดซึ่งเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการลดปริมาณขยะและความเปน
พิษของขยะมูลฝอย
๓. เพื่อบูรณาการกับทุกภาคสวนในการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่ ต.โคกเหล็ก

-305. วิธีดำเนินการ
๑. ขออนุมัติโครงการ
๒. ออกคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานตามโครงการ
๓. ประชุมชี้แจงเจาหนาที่และผูร บั ผิดชอบที่เกี่ยวของในการดำเนินงานตามโครงการ
๔. ประสานบุคคลที่จะมาเปนวิทยากร
๕. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ป พ.ศ.2562 - 2564
7. สถานที่ดำเนินการ
ณ ตำบลโคกเหล็ก
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณตามแผนฯ พ.ศ.2562 - 2564

จำนวน 5๐,๐๐๐ บาท

9. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหลงกำเนิดขยะโดยคัดแยกออกเปนขยะ
ทั่วไป ขยะเปยก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
๒. ผูเขารับการอบรมสามารถลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยจากแหลงกำเนิด และความเปนพิษของขยะมูลฝอย
๓. ทุกภาคสวนรูถึงกระบวนการ และวิธกี ารในการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ
****************************

-311.ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสราง
ภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพรอมรับตอความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใชความรู
อยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับการกระทำที่ไมเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรค
พลังในทางบวก นำไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใตกระแส
โลกาภิวัตน
ในปจจุบันในเขตตำบลโคกเหล็กมีพื้นที่เกษตรกรรมเปนจำนวนมาก แตเกษตรยังไมทราบถึงการทำการที่ถูกตองและ
ปลอดภัย เทศบาลตำบลโคกเหล็กรวมกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลโคกเหล็ก ไดจัดทำโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นมา เพื่อใหประชาชนภายในเขตพื้นที่ไดตระหนัก และเกิดการเรียนรูในการ
พึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปในการบริโภค มีการสงเสริมใหใชพื้นที่วางเปลาในบริเวณบาน รั้วรอบบาน
ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และลมลุกตางๆไวบริโภค เชน ขิง ขา ตะไคร กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯ
ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายภายในครอบครัว และเปนการสรางกิจกรรมนันทนาการ เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มี
คุณคา สรางความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
3.วัตถุประสงค
1.เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปในตำบลโคกเหล็ก มีการใชชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี
การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคา เกิดรายได
2.เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไป สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความหวงใย ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
3.เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชนในการมีแหลงอาหารไวบริโภคในราคาถูก
4.เพื่อใหประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจายภายในครัวเรือน
5.เพื่อเปนการรวมกลุมการจัดชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง
4.เปาหมาย
1.คณะกรรมการ ผูนำทางการเกษตร ทางการเกษตรประจำตำบลโคกเหล็ก
2.สตรี ผูสูงอายุ เยาวชน เกษตรกร
3.คณะผูบริหาร สมาชิกฯ พนักงาน เจาหนาที่ตำบลโคกเหล็ก
4.สถานที่ดำเนินการ
1.ฝกอบรม ณ เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
2.ศึกษาดูงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
5.ระยะเวลาดำเนินการ
ระหวางเดือน มิถุนายน 2562
6.วิธีดำเนินการ
1.ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดกิจกรรม/โครงการ
2.จัดทำโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา
3.ดำเนินงานตามโครงการ
- จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
- ศึกษาดูงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

-327.งบประมาณ
งบประมาณตามแผนฯ พ.ศ.2562 - 2564

เปนเงิน 20,000 บาท

8.ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลโคกเหล็ก มีการใชชีวิตประจำวันตามหลักการของความ พอเพียง ความอยางรอบ
ครอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคา เกิดรายได
2.ประชาชนโดยทั่วไป สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความหวงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3.มีการชวยเหลือประชาชนในการมีแหลงอาหารไวบริโภคในราคาถูก
4.ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจายภายในครัวเรือน
****************************

-33๑.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการดำเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวตำบลโคกเหล็ก
2.หลักการและเหตุผล
สถานการณความรุนแรงในประเทศไทย นับวายังเปนปญหาสำคัญ และสงผลกับสตรีและเด็กเปนวงกวาง และ
เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ทั้งความรุนแรงในครอบครัว ในสถานศึกษา สถานที่ทำงานและสถานการณในสังคมทั่วไป โดยสาเหตุ
ความรุนแรงในครอบครัวสวนใหญจะเกิดจากการเมาสุรา การติดสารเสพติด การนอกใจ หึงหวง และการทะเลาะวิวาท เปน
ตน ซึ่งเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเปนอยางมาก เพื่อใหคนในสังคมได
ตระหนักถึงปญหาความรุนแรงและรับรูถึงโทษทัณฑและความคุมครองทางกฎหมาย รวมทั้งเขามามีสวนรวมในการปองกัน
เฝาระวังและแกไขปญหา จึงควรจัดใหมีกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ในการใหความชวยเหลือคุมครองแกผูที่ถูกกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัว และเผยแพรประชาสัมพันธพระราชบัญญัตคิ ุมครองแกผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.2550 แกผูเกี่ยวของและประชาชนใหไดทราบถึงสถานการณปญหาปญหาความรุนแรงซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนทวีความ
รุนแรงมากยิ ่งขึ้น และส งผลใหเกิดปญ หาตางๆ ตามมามากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งปญ หาด านสุขภาพกาย และปญ หา
สุขภาพจิต ที่มีผลตอผูถูกกระทำโดยตรง ซึ่งสวนใหญเปนสตรีและเด็ก ทั้งนี้เพื่อครอบครัวและสังคมจะไดอยูรวมกันอยางมี
ความสุข
3.วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางความตระหนักแกประชาชนในชุมชนถึงปญหาความรุนแรง
2.เพื่อใหประชาชนรับรูถึงโทษทัณฑ และความคุมครองทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแกผูถูกกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
3.เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหากลุมเปาหมาย
4.กลุมเปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5.วิธีการดำเนินการ
รณรงคประชาสัมพันธยุติความรุนแรงเด็กและสตรี
6.สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ
ในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6.ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
7.งบประมาณ
งบประมาณตามแผนฯ พ.ศ.2562 - 2564

เปนเงิน 5,000 บาท

8.ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงปญหาความรุนแรง และมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหา
2.ประชาชนมีความรู ความเขาใจในการใหความชวยเหลือคุมครองแกผูถูกกระทำความรุนแรง รับทราบถึงโทษทัณฑ
และความคุมครอบทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแกผูถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
***************************

-341. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีพลังสรางสรรคและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมการรวมกลุม
ของเด็กและเยาวชนใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม และการพัฒนาตนเองเพื่อใหเด็กและเยาวชน
ใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม ประเพณี ภูมิปญญาและบทบาทของความเปนพลเมืองที่ดี ทั้ง
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานดานเด็กและเยาวชน ในบทบาทพี่เลี้ยงผูสนับสนุนแกนนำเด็กและเยาวชนไมวาจะเปน
หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน ภาคธุรกิจภารประชาสังคม ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งมีหนาที่และเปน
กลไก สำคัญในการผลักดันใหเกิดกิจกรรมในเชิงสรางสรรคของกลุมเยาวชนและเยาวชน และสามารถบูรณาการการทำงาน
รวมกับเครื่องขายหรือผูเกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการเด็กและเยาวชนได
เพื่อสงเสริมใหเครือขายซึ่งมีบาทบาทเปนพี่เลี้ยง ไดมีการดำเนินงานตามวัตถุประสงคและนำความรูไปสูการปฏิบัติ
จึงไดกำหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมเครือขายพี่เลี้ยง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ดวย
กิจกรรม “คายพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชนตำบลรมเย็น” เพื่อสนับสนุนเครือขายที่ทำงานดานเด็กและเยาวชน รวมทั้งแกนนำ
กลุมเด็กและเยาวชนใหมีความรูแลทักษะในการออกแบบกิจกรรมและการสรางความรวมมือจากชุมชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่อยางรอบดานและตรงกับความตองการเพื่อใหเด็กและเยาวชนกลุมเปาหมาย มี
ความสนใจเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องสงผลใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ
เต็มตามศักยภาพ และดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3.วัตถุประสงค
1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาการเรียนรูของเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อทป) และภาคีพัฒนา
ในการออกแบบกิจกรรมและการบริหารจัดการในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น
2.เพื่อสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน/แกนนำกลุมเด็กและเยาวชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
4.กลุมเปาหมาย
เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ อปท.ทำงานเด็กและเยาวชน พี่เลี้ยง/ผูสนับสนุน
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนที่มีความเขาใจในเด็กและเยาวชน
เชน ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)/กลุมเด็กและเยาวชน และกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่
5.พื้นที่และระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
6.วิธีการดำเนินงาน
การบรรยายใหความรู/การระดมสมอง/การแบงกลุมฐานกิจกรรมเรียนรู/การสรุปผลกิจกรรมตามฐาน/การถอด
บทเรียน (AAR)
7.งบประมาณ
งบประมาณตามแผนฯ พ.ศ.2562 - 2564

เปนเงิน 3๐,000 บาท

8.ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.เครือขาย อปท./ภาคีพัฒนา/เด็กและเยาวชน และแกนนำเด็กและประชาชน ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู
และทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น
2.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น ไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณและสติปญญาจากกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
****************************

-351. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยากรสมัยใหมคนสวนใหญยึดติดอยูกับ
ความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทำใหปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหาที่ตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม
และบนพื้นฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆกอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่อง
ศีลธรรมคุณแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลที่มีคุณ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆเชน ยาเสพติด
รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง
ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกเหล็กไดเล็งเห็นความสำคัญจึงไดจัดทำโครงการสรา งความเขมแข็งและคุณธรรมทาง
ครอบครัวในการแกไขปญหายาเสพติดรวมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็กโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสภาความเขมแข็ง
และคุณระหวางผูปกครองกับบุตรหลานใหเปนสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ใหสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง
และเอื้ออาทรตอกัน ตลอดจนสำนึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหา
ยาเสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและโอกาสฝกปฏิบัติทำกิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธสามัคคีใน
หมูคณะ
3.2เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอื้อเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน
3.3เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม
3.4เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสานรวม
3.5เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4.เปาหมาย/ผลผลิต
ผูปกครอง นักเรียน ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6.วิธีดำเนินการ
6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกำหนดจัดงาน
6.2 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมทั้งภาพถายกิจกรรม
6.7 ดำเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณตามแผนฯ พ.ศ.2562-2564

เปนเงิน 20,000 บาท

-369.ผูรับผิดชอบ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีการพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก
10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึ่งประสงค
10.3 ผูเขารวมโครางการมีจิตสำนึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง
10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตว สุจริต มีวินัย
10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
****************************

-37มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบ ริหารเทศบาลตำบลโคกเหล็ก”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตาน
ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในท องถิ่น และสงเสริมใหองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พื้นที่ สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพื่อการ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคำครหา ที่ไดสรางความขม
ขื่นใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการ
สวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหนวยงาน
ราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวย
ราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทำงานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ
มากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทำงานในทองถิ่นจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทำงาน
ในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจ
เปนแคเศษผงธุลขี องความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน

-38ทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรื อหลั ก
ธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปให
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ดวยการ
จัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกีย่ วของ
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบ ริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จำนวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
***********************************

-392.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรี
ตำบลโคกเหล็กไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ
ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรรี ัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ไดก ำหนดใหนายกเทศมนตรี ตำบลโคกเหล็ กแต งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลือ่ น
ขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็กโดย
แตงตั้งปลัดเทศบาลตำบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็กโดยประกอบดวย ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบล โคกเหล็กเพื่อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคำปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็กพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของพนักงานเทศบาลตำบล
โคกเหล็ ก เสนอมา โดยใช ห ลั ก เกณฑ ต ามที่ ก ำหนดไว ใ นประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด บุ ร ี ร ั ม ย
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

-407. ระยะเวลาดำเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกป
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
***********************************

-412.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมีการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูอำนวยการกองคลัง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จำแนกวิธกี ารจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-4210. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปน
ประโยชนกับประชาชน
***********************************
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตำบลโคกเหล็กมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไป
ตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การทีเ่ ทศบาลตำบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ที่กำหนดให
การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะ
ยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลตำบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับ ทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิ จกรรมตางๆ
ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมู ลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลตำบลที่ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือประชาสัมพันธ เสียงตามสาย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็กและทุกหมูบานภายในตำบลโคกเหล็ก

-436. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาลตำบล ไดแก ทางเว็บไซต
บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย หนวยงานราชการ หนังสือประชาสัมพันธ เปนตน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 4 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 90 ของโครงการที่จัดซื้อ
จัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
***********************************

-442.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็กบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และ
ใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวย
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิว เพื่อใหบริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ เทศบาลตำบลโคกเหล็กยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบั ติราชการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตัง้ แตแหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสีย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติ
ภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กองดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
ใหไดมาตรฐาน รวมถึงดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การ
กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-4510. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน
***********************************

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีก ารจั ด ทำแผนภู ม ิข ั ้ น ตอนและระยะเวลาการดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ การบริ ก าร
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบ
กับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาว
อยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตำ่ กวาปที่ผานมา เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
จึง
ไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ของเทศบาล
ตำบล ตามกฎหมายเปนสำคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลโคกเหล็กใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกเหล็ก
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสัง่ การ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-466. วิธีดำเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทอ งถิ่ นต องปฏิบัติ ปรั บปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถ
มอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กและ
ผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนได รับ ความสะดวก รวดเร็วในการติดตอ ขอรับ บริ ก าร และมีค วามพึ งพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทำใหภาพลักษณของเทศบาลตำบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
**********************************************
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความ
สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและ
แนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิ จการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก
ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน

-47เทศบาลตำบลโคกเหล็ก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของ
เทศบาลตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความ
สะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็กประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก และผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบ ริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให มีการให บริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการให บ ริ ก าร เพื ่ อ นำ
จุ ดบกพร องในการจัด ทำโครงการมาปรับ ปรุ งแก ไขวิธ ี การ ขั้ นตอนหรื อ ระยะเวลาในการให บริการให ด ี ย ิ่ ง ขึ้ น อย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปงบประมาณ

-488. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2562
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได
***********************************

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอื่นใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ
เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
ในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ราชการ
ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็กหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-496. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหารเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก ปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก และหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหารคณะผูบริหารเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
และหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
*********************************
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาเทศบาลและเทศบาลตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึ งป จจุบัน
ไดบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติ
อำนาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวาง
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
จึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื ่อให การใชดุลยพินิจตา งๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริ หารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอพิจารณา

-506.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการ
แทน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ
**********************************
1. ชื่อโครงการ : มอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกำหนดอำนาจหน าที่ ของนายกเทศมนตรี
รีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน
ซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใชอำนาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการ
บริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทำใหเกิดการทุจริตขึ้นมาได ดังนั้น จึงไดกำหนดมาตรฐานการมอบ
อำนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เปนไปอยางรอบคอบ
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คำสั่งนายกเทศมนตรี มอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ใหกับรองนายกเทศมนตรี
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
เสนอคำสั่งเทศบาลตำบล มอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายกเทศมนตรี เปนผูปฏิบัติราชการ
แทนนายกเทศมนตรี ในการใชอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองชางเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-5110. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการออกคำสั่ งมอบอำนาจนายกเทศมนตรี ในฐานะเจาพนั กงานทองถิ่ น ตามพระราชบั ญญัต ิควบคุ มอาคาร
พ.ศ. 2522
*********************************

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการ
แกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงต างๆ
ซึ่งการเกษตรในสมั ยกอน เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลู กพืช
หลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปน
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหนาย ทำใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำใหตองหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง
อีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใช
พื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทำใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนา
อาศัย และที่สำคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
เทศบาลตำบลโคกเหล็กไดเห็นความสำคัญของการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการ
ดำเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลำดับแรก จึงไดจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง
ยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการ
ดำเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางแกเกษตรกร
4. สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ดำเนินการคัดเลือกผูปฏิบัตติ นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 มอบใบประกาศนียบัตรแกผปู ฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกยองเชิดชูเพื่อเปนตัวอยางที่ดีใน
การดำเนินชีวิต
5.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป งบประมาณ (พ.ศ.2562-2564)
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-528. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
9. ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
10. ผลลัพธ
ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยกยองเชิดชูและเปนตัวอยางแกเกษตรกร
*********************************

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวมตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ให
การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปน
ขวั ญกำลังใจใหบุ คคลหรือองค กรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนำในการสงเสริ ม สนั บสนุน และอนุรักษม รดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนำผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขา
รับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญ
กำลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน
ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู
3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
3.3 เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นทีเ่ ทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกำนัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผูมีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทำเอกสารผูทำคุณประโยชนดา นตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา เชน
- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)

-53- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน (ประชาชน)
- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน)
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูทำคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน
*********************************

-542.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัตริ าชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการประเมิน
ที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่
เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรม
ขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกร
ที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่
ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิง่ สำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน
การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธกี าร
ดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง

-5510. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ
****************************
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัตริ าชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการตองใชวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
การมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 12 กำหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนด
มาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผล
การปฏิบ ัติ ราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณ ภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก กับปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก และหัวหนาสำนักปลัด/
ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ 2562
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัตริ าชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
โดย
จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาว
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการ
ลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานใน
สังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน

-566) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสำนัก /กอง/ฝายตา งๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเข าใจเกี่ยวกับ ตัวชี้ วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล
เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกำกับดูแลและ
ติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดที่
กำหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดไว
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1

****************************
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัตริ าชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เนื่องจากเห็นความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัย
สำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แลว เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน
ดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป ไดมอบหมาย
ใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของสำนักงานการตรวจเงิน

-57แผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน
45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอ
ทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผล
การวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนิ นการทางวิน ัย ฝายนิติ การและ
ดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผล
การบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
- ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
*****************************

-581. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทไดให
อำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะเกี่ยวของ
กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สำคัญ
ดังนั้ น เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้ น เพื ่อส งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ
เปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือคณะทำงาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริ าชการของเทศบาลตำบล
โคกเหล็ก จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
****************************

-592.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเ ปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเ รื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบตั ิราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยเทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาส
ใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก
ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำเทศบาลตำบลโคกเหล็ก รวมถึงจัดทำ
คูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลโคกเหล็กขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง
เรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ใหผูรับบริการ
ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชน
จากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-6010. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
ตามคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
**********************
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก วาทุจริตและปฏิบัตริ าชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 ก็ไดกำหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มธี รรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงไดจัดทำ
มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลโคก
เหล็ก วาปฏิ บัติราชการตามอำนาจหนาที่โ ดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรื อผู มีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ
รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทำการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงานจาง
ตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติม ิชอบ เปนไปอยา งรวดเร็ว โปรงใส
เปนธรรม
4. เปาหมาย
“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบความผิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ

-616.3 กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชองทางการ
รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูล
ที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่

*****************************
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลโคกเหล็กใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทำการของหนวยงานของรัฐ
โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส
อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงไดใหมีสถานที่สำหรับ
ประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลโคกเหล็กใหบริการประชาชน
โดยมีงานนโยบายและแผน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถ
รับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ เปนจริง
ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-624. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลโคกเหล็กจำนวน 1 แหง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคั บที่
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กำหนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จำนวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

*****************************

-633.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตั งิ าน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎขอ บัง คับ ที่กำหนดใหองคกรปกครองสว นทองถิ่นต องเผยแพรใ หประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลโคกเหล็กได
งายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจำป
- แผนการดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)

-648. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จำนวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร

*****************************
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และการรับ
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงานของ
ราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให
ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ
พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และ
กลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป การจัดซื้อจัดจาง และการจัดหาพัสดุ
ตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชำระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผานทาง
เว็บไซตของเทศบาลตำบลโคกเหล็กและปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-6510. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็กทำใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

*****************************
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน
ผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่
ทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทาง
สื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลโคกเหล็กไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลโคกเหล็กตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจำและใหประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป
- ประชาสัมพันธขอมูลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- รายการทาง Youtube ออนไลน

-667. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

*****************************
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผ ลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็กเปนหนวยงานภาครั ฐที่เน นการใหบ ริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริก าร
ประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
โดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต องการของประชาชน เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงมีก ารจัดตั้ งศูนยรับ เรื่อ งราวรอ งทุ ก ข เพื่ อไว ส ำหรั บรั บเรื่ อ งรอ งเรี ย น/
รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนำมาเปน
ขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลตำบลโคกเหล็กกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได

-675. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้
6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0-546-58199
6.3 ทางเว็บไซต www.koklek.go.th
6.4 ทางไปรษณีย
6.5 ทางเพจ Facebook
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็ก
9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

*****************************

-683.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล
ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ง
สงผลกระทบโดยตรงและโดยออมต อวิถ ีก ารดำรงชีพ ของประชาชนอยา งกวางขวาง โดยเฉพาะตั้งแต การประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิเสรีภาพ หนาที่ และการมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การ
เรงรัดใหมีการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการสาธารณะไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็ว จากผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง จะตองเรงกำหนดจุดมุงหมาย หรือ
ทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจน มีการกำหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา ที่สอดคลองกั บ
จุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ดาน อันเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สามารถจะบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการสวนกลาง
และสวนภูมิภาคไดถายโอนใหอยางมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาทองถิ่น ไดแก แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
ป จึงเปนเครื่องมือสำคัญอยางยิ่งที่จะชวยสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการวิเคราะหสภาพปญหาและความ
ตองการของทองถิ่น เพื่อนำไปสูการกำหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา การกำหนดภารกิจและแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่ง
จะชวยใหการกำหนดแผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทิศทางที่สอดคลองและประสานสนับสนุน ใน
จุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งนอกจากจะทำใหปญหาและความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยังเปนการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จึงไดจัดทำกิ จ กรรมเทศบาลเคลื่ อ นที่ ขึ้น เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชน ถือ
เปนหลักการสากลที่อารยประเทศใหความสำคัญ และเปนประเด็นหลักที่สังคมไทยใหความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเขาสู
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ตามหลักธรรมมาภิบาล ที่ภาครัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาค
สวนรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ เพื่อสรางความโปรงใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐใหดีขึ้น และรองรับจังหวัด
บุรีรัมย ไดดำเนินงานตามโครงการบูรณาการสรางรอยยิ้มใหกับประชาชน และมีหัวหนาสวนราชการทั้งระดับจังหวัดและ
อำเภอเขารวมกิจกรรมเพื่อทราบปญหาและความตองการของประชาชนเพื่อนำกลับไปกำหนดเปนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
อำเภอ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตรกลุมจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเกิดผลดีตอ
ประเทศชาติและประชาชนตอไป และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื ่อให การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรา 53/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 มาตรา 19 วรรคทายแหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตาม
ความในขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
กำหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ตางใหความสำคัญตอการบริหารราชการอยางโปรงใส สุจริต เปดเผยขอมูล และการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐในทุกระดับ
3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อใหกระบวนการหรือกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนา
อำเภอ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ไดนำขอมูลปญหาความตองการของประชาชนที่
เสนอโดยประชาชนไปวิเคราะหและออกแบบแผนการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตอความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง

-693.2. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงอำนาจหนาที่ของแตละหนวยงานวาหนวยงานใดมีหนาที่ความรับผิดชอบในงาน
ดานใด เพื่อการเสนอปญหาความตองการหรือความเดือดรอนใหแกสวนราชการตางๆ ไดรับทราบปญหาและความตองการที่
แทจริง
3.3. เพื่อใหเกิดการยอมรับรวมกันระหวางชุมชนตอนโยบายของรัฐหรือโครงการที่อาจสงผลกระทบตอชุมชน และ
ใชเปนชองทางในการมีสวนรวมในเชิงเครือขายการพัฒนาในอนาคต
3.4. เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสว นรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.5. เพื่อประชาสัมพันธการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่ผานมาและแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการตอไปใน
อนาคต
3.6 เพื่อมอบถุงยังชีพ ผาหม ชวยเหลือประชาชนที่ยากจนและเด็กนักเรียน
3.7 เพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนควรทราบ
3.8 เพื่อสงเสริมการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานทุกภาคสวน
3.9 ใหบริการแกประชาชนนอกสถานเพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มความสะดวกใหแกประชาชน
3.10 เพื่อมอบทุนการศึกษาใหกบั นักเรียนภายในตำบลโคกเหล็ก
4. เปาหมาย
ประชาชนตำบลโคกเหล็ก
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ประชุมชี้แจงรวมระหวางตัวแทนสวนราชการ ผูนำทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อกำหนดเปาหมายและแนวทางการดำเนินการ
5.2 กำหนดสถานที่ วัน เวลา กำหนดกิจกรรม เชน การรับทราบนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาจากหัวหนาสวน
ราชการฯ การเสนอปญหาความตองการ การตอบขอซักถาม วิธีการประสานแผนระหวางแผนชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือกิจกรรอื่นที่เหมาะสมฯ
5.3 แจงกำนัน ผูใหญบานเพื่อเชิญราษฎรทุกครัวเรือนเขาประชุม
5.4 ประสานโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก ,โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล,เกษตรตำบลโคกเหล็ก ,สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการร ว มกั น
5.5 ประสานหนวยงานราชการตางๆ เขารวมโครงการเพื่อบริการประชาชน
5.6 ประชาสัมพันธโครงการผานเสียงตามสายและปดประกาศใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง
5.7 ดำเนินการตามแผน
5.8 สรุปและประเมินผลการปฏิบตั ิ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)
7. สถานที่ดำเนินการ
ตำบลโคกเหล็ก
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยรับผิดชอบหลัก
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
หนวยรับผิดชอบรอง
สวนราชการตางๆ ในจังหวัดบุรีรัมย

-7010. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทำใหหนวยงานภาคราชการไดเขาใจถึงสภาพปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และสามารถ
นำเอาขอมูลที่ไดไปบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของแลวไปกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาซึ่งผลที่ไดจะ
เกิดความยั่งยืน
10.2 ประชาชนมีความเขาใจตอกระบวนการพัฒนาที่ตองเริ่มตนจากตัวประชาชนและเพื่อประชาชนโดยใชวิธีการ
ทางประชาสังคม ซึ่งจะทำใหเกิดการยอมรับและเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางบูรณาการในอนาคต
10.3 เปนเวทีทุกภาคสวนสามารถแสดงออกทางความคิดไดอยางเสรีและสถานที่ที่ทำใหเกิดปฏิสัมพันธในเชิง
สมานฉันทและการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน และเปนหวงโซในการประสานแผนพัฒนาในโอกาสตอไป
10.4 ประชาชนเกิดความรูส ึกผูกพัน รัก และมีจติ สำนึกเปนเจาของทองถิ่นของตนเอง
10.5 ประชาชนเกิดความรูค วามเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชนที่ไดรับจากการมีสวน
รวมในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
10.6 ประชาชนมีสวนรวมเสนอปญหาและความตองการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองผานกระบวนการประชาคม
10.๖ เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีการบริหารงานดวยความโปรงใส มีแผนพัฒนาทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดตรงจุด ตรงกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น ภายใตการบริหารงาน
งบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด และมีความจำเปนเรงดวนที่ตองดำเนินการ

*****************************
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอกั ษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง
เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15
วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุ กขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดำเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-716. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
9. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

*****************************
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ
๑. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมหมูบานสัญจร
2. หลักการและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ กำหนดใหมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปซึ่งเปนแผนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อใชงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคา ซึ่งจะตองดำเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน และกระบวนการที่กำหนด และสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ซึ่งในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตำบลใน
ระยะแรก กำหนดใหจัดทำประชาคมทองถิ่นในระดับตำบล
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป บรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงไดจัดทำโครงการสงเสริมสนันสนุนการจัดทำแผนชุมชน
และประชาคมหมูบานสัญจร เพื่อรับทราบปญหา ความตองการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม นำมาใชในการจัดทำ
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเทศบาลตำบลโคกเหล็ก สามารถนำปญหาและความตองการของ
ประชาชน มาวิเคราะหจัดทำแผนงาน/โครงการ ตางๆ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  อยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเขมแข็ง

-72๓.๓ เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีประสิทธิภาพสามารถแกไขปญหาความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ได
4. เปาหมาย
4.1 ผูเขารวมประชุมประชาคมตามสัดสวนระดับตำบล จำนวน 69 คน (รายละเอียดตามแนบ)
4.2 ประชาชนตำบลโคกเหล็กรวมประชุมประชาคมตามสัดสวนระดับตำบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.2 /ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
4.3 ผูบริหารทองถิ่น
4.5 พนักงานเทศบาล
5. วิธีดำเนินการ
5.1 แจงกำนัน ผูใหญบานเพื่อเชิญประชาชนทุกครัวเรือนเขารวมประชุม
5.2 ประสานโรงเรียนในเขตพื้นทีโ่ คกเหล็ก ,โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทั้งตำบลโคกเหล็ก
เกษตรตำบลโคกเหล็ก ,สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อบูรณาการการเขารวมประชุ ม ประชาคมร ว มกั น
5.3 ประชาสัมพันธโครงการผานเสียงตามสายและปดประกาศใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง
5.4 ใหประชาชนรวบรวมขอมูลปญหา ความตองการในหมูบานเพื่อเสนอตอที่ประชุม
5.5 จัดประชุมประชาคมเพื่อรวบรวมขอมูลในการจัดทำแผนฯ ตามกำหนดการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการจัดประชุมประชาคม
7. สถานที่ดำเนินการ
ตำบลโคกเหล็ก
8. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณตามแผนฯ พ.ศ.2562 -2564 เปนเงิน 20,000 บาท
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ เทศบาลตำบลโคกเหล็กสามารถนำปญหาและความตองการของประชาชนมาวิ เคราะห จัดทำแผนงาน/
โครงการ ตางๆ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป อยางมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 
๑๐.๓ การบริหารงานของเทศบาลตำบลโคกเหล็กมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถสนองตอบความตองการตอ
ประชาชน และเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน

*****************************

-731. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1
องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตำบลโคกเหล็กในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลโคก
เหล็กโดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็กขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตำบลโคกเหล็กและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทำรา งแผนพัฒนาทอ งถิ่นสี่ปเทศบาลตำบลโคกเหล็กใหสอดคลองกั บประเด็ นหลั กการพั ฒนาที่
ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลโคกเหล็กกำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็กบางตำแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดำรง
ตำแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กำหนด จึงตองดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหนงดังกลาวมาดำรงตำแหนงคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลโคกเหล็กแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหนง เพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกร
จัดทำแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กำหนด
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตำบลโคกเหล็กมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็กเพื่อเปนองค กรใน
การยกรางหรือจัดทำรางแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตำบลโคกเหล็กเพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็กดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญใน
การตอตานการทุจริต

*****************************

-743.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตำบลโคกเหล็กไดดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปในดานการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ
มาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลโคกเหล็กอยางแข็งขัน
สำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลโคกเหล็กไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาค
ประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตำบลนั่นคือได
ทำหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 11 หมูบาน
5. วิธีการดำเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตำบลโคกเหล็กอยางแข็งขัน
สำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลโคกเหล็กไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม)
ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตำบลโคกเหล็กในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตาม
ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูค วามเขาใจเรือ่ งระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรูทำความเขาใจ
ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ดำเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดำเนินงานของ
หนวยงานทองถิ่นของตนเอง

*****************************

-753.3.3 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดใหเทศบาลตำบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวาสัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตำบลตอไป
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็กมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริม
ใหเทศบาลตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงไดจัดทำกิจ กรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคก
เหล็กและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ
6.4 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2548) จำนวน 7 คน ประกอบดวย
(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
2 คน
(3) ผูทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัดเทศบาลตำบล
เปนกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหนาสำนักปลัด
เปนผูชวยเลขานุการ
(6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เปนผูชวยเลขานุการ

-76ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็กตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็กปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลว
เสนอผลการประเมินใหเทศบาลตำบลโคกเหล็กทราบ เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
โคกเหล็กสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำป
4) ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลโคกเหล็กมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน
6.7 การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน
6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
พรอมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดำเนิ นการ
แกไขตอไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตำบลโคกเหล็กมีผลการปฏิบัติราชการดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

*****************************

-77มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กำหนด
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป ประจำปงบประมาณ 2562
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลโคกเหล็กเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสำคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทำ
อยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับ มี
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทำใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโคกเหล็กเปนไปอยางถูกตอง
และเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื ่อ ตรวจสอบการปฏิบ ัติง านของหนว ยรั บ ตรวจว าเป นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ข อ บัง คั บ คำสั ่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่ วไป ปริ มาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายในและ
ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงาน
ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให
มั่นใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล

-787. ระยะเวลาการดำเนินการ
3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2562-2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชำระลดนอยลง

*****************************

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให
หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงไดมีการจัดทำและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กทราบตามแบบที่ระเบียบ
ฯ กำหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ตามกำหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร

-792. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมินองคประกอบ
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2562-2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณดำเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

*****************************
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กำกับดูแล
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให
เทศบาลตำบลโคกเหล็กในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือ
เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจาก
วันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ
ตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิท ธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้ น และใหสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

-803. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ
ตรวจ
3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด
3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก(ระดับองคกร) จัดสง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่
รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป
6.2 หัวหนา สวนราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็กนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)
6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตำบลโคกเหล็กรายงานผลการดำเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกเหล็กประชุมพิจารณาและประเมินผล
การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตองดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตอไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกำกับดูแลภายใน
เวลาที่กำหนด

*****************************

-814.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามชองทางที่สามารถดำเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสำคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะกำหนด
หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็กเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและ
เปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตำบล พนักงานสวนตำบล ตำแหนงครู พนักงานจาง ที่มีการดำเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง
เทศบาลตำบลโคกเหล็กไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ
ใหประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตัง้ คณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้งประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล
(ก.ท.จังหวัด) กอน
- ในการออกคำสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตำบลโคกเหล็กจะออกคำสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่เทศบาลตำบล
โคกเหล็กรับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.ท.จังหวัด)

-82การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตำแหนง เทศบาลตำบลโคกเหล็กไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตำบลทราบ
โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่ อน
ตำแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการที่ตนเองเห็น
วาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบล (ก.ท.จังหวัด) กอน
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง เทศบาลตำบลโคกเหล็กจะออกคำสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
เทศบาลตำบลโคกเหล็กรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาลตำบลโคก
เหล็กไดดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการประเมินที่
ไมเปนธรรม
- นายกเทศบาลตำบลโคกเหล็กออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลือ่ นขั้นเงินเดือน
และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กำหนดเปนระดับขั้นของความสำเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของ
ขั้นตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ

-83ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของเทศบาล
ตำบลโคกเหล็กและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได

*****************************
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง
ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน
ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัป
ชันมีการทำงานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทำงานของ
องคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อให
ประชาชนทราบ ณ สำนัก งานเทศบาลตำบลโคกเหล็กภายในเกาสิบ วันนับแตวันสิ้ น ป และจัดทำรายงานแสดงผลการ
ดำเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกลาว
โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปงบประมาณ 2562 และดำเนินการอยางตอเนื่อง
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-849. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ

*****************************
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ กเห็นถึง ประโยชนจากแนวคิด การบริ หารราชการแบบมีส ว นร วมตามเจตนารมณ ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาล
ตำบลโคกเหล็กจึงไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและ
แสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวน
เทศบาลตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยน
สูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการ
และเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตำบลโคกเหล็กใหเกิดการพัฒนาไดอยาง
คุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นทีเ่ ทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไ ดกำหนดใหมีการแตงตั้ งใหมีผู แทนชุ มชนเขารวมเปน
กรรมการ แตเทศบาลตำบลโคกเหล็กใหความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยาง
ซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย

-856.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และตัวแทน
ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตำบลโคกเหล็กมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิดปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน

****************************
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการที่มีความสำคัญที่จะบริหารสัญญา
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่ไดรับแตงตั้งใหทำหนาที่
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอำนาจหนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป.
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และเขาใจ
เงื่อนไขขอกำหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่
ความรับผิดชอบตามอำนาจหนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทำหนาที่แลว อาจทำใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคล
อื่น นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได
เทศบาลตำบลโคกเหล็กเห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพื่อใหผูที่
ไดรับแตงตั้งใหทำหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรบั มอบหมายไดอยางถูกตอง
3. วัตถุประสงค
เพื ่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทำหน าที ่ตรวจงานจางอยางถูกตอง
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
4. เปาหมาย
คณะกรรมการตรวจการจาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง
6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม

-867. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ผลลัพธ
คณะกรรมการตรวจการจางทำหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ

****************************

-874.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบตั ิหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกำหนดไว
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของฝายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสำคัญที่ใช
สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา
รวมกัน นอกจากจะทำใหเทศบาลตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในเทศบาลตำบลและลดการทุจริต
เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝา ยบริ หารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิก สภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภาร วมเปน
คณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการ
ชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีการดำเนินงาน
6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสำหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางโครงการ
ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตำบล
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-8810. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได

****************************

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตำแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวกพอง
โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตำแหนงหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทำคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการ
บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

-8910. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการหมูบานมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับตำบล

****************************
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนที่ทุกภาคสวนใน
สังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการ
เฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต จำนวน 4 ปาย
5. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณเทศบาลตำบลโคกเหล็ก,หนาวัดตำบลโคกเหล็กและจุดสำคัญตางๆ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข

****************************

