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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
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สวนที่ 1บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น
ไดแ ก การกระจายอํา นาจลงสูองคก รปกครองส ว นทอ งถิ่น แม ว า โดยหลั ก การแล วการกระจายอํา นาจมี
วั ตถุ ประสงคสํา คัญเพื่อใหบ ริก ารตา ง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอ ความต อ งการของชุ มชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5)สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุ และป จจั ยที่ นําไปสู การทุ จริ ตขององค กรปกครองสวนท องถิ่ นสามารถสรุ ปเป น
ประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แม ว า ในป จ จุ บั น มี ห น ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบัง คับ ใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํา นาจหนา ที่โ ดยเฉพาะขา ราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2)สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ให คนในปจ จุ บันมุง เน นที่ก ารสรา งความร่ํา รวย ดว ยเหตุนี้จึง เปนแรงจู งใจให เจ า หน า ที่มีแ นวโน มที่ จ ะทํ า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4)การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ/จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจ าหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูป แบบของการผูกขาด ไดแกการ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
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5)การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตอ งแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7)มี คานิยมที่ผิด ปจจุบันคา นิยมของสังคมไดเปลี่ย นจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตํา แหนงหนา ที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง

2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา บริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จํา เปนตามกรอบที่กฎหมายกํา หนด
และตองเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วานี้ ไดมี
สวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณ
สอไปในทางที่เอื้ อประโยชนแกต นเองหรือ พวกพอ งโดยไมชอบมีก ารกระทํา ในลั กษะที่เปน การขัด กันแห ง
ผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ
จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมา
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลํา ดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขา วการทุจริตตามสื่ อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ
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สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI)ซึ่งเปน
เครื่องมือ ที่ใชป ระเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง
3 คะแนน จากป 2558 ได ลํ าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท อนให เห็ นว าประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวา ในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชว ยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชัน่ เปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํา งานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3เริ่มจากป พ.ศ.
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่
ประชาชนไมเพิ กเฉยตอการทุจ ริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ ความรว มมือจากฝา ยการเมือง หนว ยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดา นความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกํา หนดวิสัย ทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต” มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐ ตองมีระดับ ธรรมาภิบ าลที่สูงขึ้น เจา หนา ที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 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)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัด การที่ มีค วามโปรง ใส สรา งคา นิ ย ม วั ฒ นธรรมสุจ ริต ใหเ กิ ด ในสั งคมอย า งยั่ง ยื นจึ งได ดํา เนิ น การจั ด ทํา
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป(พ.ศ.2561 - 2564)เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยา งมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
แทจริง
เทศบาลตํา บลเกาะแตวไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ป ญหาผลประโยชน ทับ ซ อนและการพัฒ นาคุ ณธรรมสรา งความโปรง ใสในการปฏิ บัติร าชการจึ งได จัด ทํ า
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ
เรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and Transparency AssessmentITA) อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกรใหสามารถทํางานดว ยความโปรงใสตามหลักนิติธรรมหลัก
คุณธรรมโดยประชาชนมีสวนรวมสามารถใชทรัพยากรอยางคุมคาและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได
วิสัยทัศน(Vision)
เกาะแตวนาอยูพลเมืองมีชีวิตที่ดี
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาตําบลเกาะแตวใหมีความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
ทางดานเกษตรและอื่นๆใหประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตโดยยึดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนอยางเทาเทียมโดยการใหบริการดานสาธารณสุขสงเสริมความรู
ทางดานสุขอนามัย สงเสริมการเลนกีฬา การออกกําลังกาย
3. สงเสริมและพัฒนาการศึกษาโดยการมีสวนรวมดํารงรักษาไวซึ่งศาสนาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ของทองถิ่น
4. สรางจิตสํานึกรูรักหวงแหนทรัพยากร และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นใหคงอยูใน
สภาพสมบูรณ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากทุกภาคสวน
6. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เพื่อการบริการประชาชนใหมีความสะดวก ครอบคลุม และ
เพียงพอ
7. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการพัฒนาสถาบันครอบครัวชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม รวมทั้งสงเสริมสนับ สนุนกิจกรรมภาคประชาชนและองคกรตางๆพัฒนา
ศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตา นการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบล
เกาะแตว
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต สํ า นึ ก รั บ ผิ ดชอบในผลประโยชน ข องสาธารณะของข า ราชการฝ า ย
การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลเกาะแตวรวมถึงประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตํา บลเกาะแตว เปน ไปตามหลักบริ หารกิจการ
บานเมืองที่ดี(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลเกาะแตว
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลเกาะแตว
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6) ข า ราชการทั้ ง ฝ า ยการเมื อ งและฝ า ยประจํา ของเทศบาลตํ า บลเกาะแต ว ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุก
ฝาย
7) เทศบาลตําบลเกาะแตวมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริ ตและประพฤติมิชอบอยาง
รวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง
8) หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
9) เทศบาลตํา บลเกาะแตวสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
10) เทศบาลตําบลเกาะแตวพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
11) สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ของเทศบาลตําบลเกาะแตว
4. เปาหมาย
1)ขา ราชการฝา ยการเมือง ขา ราชการฝา ยบริหาร บุ คลากรของเทศบาลตํา บลเกาะแตว
รวมถึงประชาชนในพื้ นที่มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถป อ งกั น ป ญ หาเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิชอบของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลเกาะแตว
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
เกาะแตวที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) เทศบาลตําบลเกาะแตวมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขา ราชการฝา ยการเมือง ขา ราชการฝา ยบริหาร บุคลากรของเทศบาลตํา บลเกาะแตว
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตา นการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) เทศบาลตําบลเกาะแตวสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึง เครือ ขา ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการของเทศบาลตําบลเกาะแตวทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
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5) เทศบาลตํา บลเกาะแตวมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทํา การทุจริ ตและประพฤติมิชอบ จนเปน ที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเป น องคก รปกครองสวนท องถิ่ น
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกัน
เปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป
(พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลเกาะแตว
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๑. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)มีรายละเอียดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเปนรายมิติไดดังนี้
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โ ค ร ง ก า ร / ป 2561
กิ จ ก ร ร ม / งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ
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1. การสราง 1.1 การสราง
สังคมที่ไมท น จิตสํานึกและ
ตอการทุจริต ความตระหนักแก
บุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร
ขาราชการ
การเมือง
ฝายสภาทองถิ่น
และฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

มิติ

1 ) โ ค ร ง ก า ร 300,000
ส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรมศาสนิ ก
ชนที่นับ ถื อ ศาสนา
อิสลาม
2)โครงการอบรม 200,000
ศึกษาดูงาน

300,000

300,000

300,000

200,000

200,000

200,000

3) โครงการพบปะ 20,000
เสวนา เพื่ อ พั ฒ นา
ชุมชน

20,000

20,000

20,000

1 . 2 ก า ร ส ร า ง 1) โครงการคื นน้ํา 300,000
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ใส ใหคูคลอง
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น
2) โครงการปลูกปา 500,000
ชุมชน

300,000

300,000

300,000

500,000

500,000

500,000

3) โครงการบริหาร 700,000
จัด การขยะและสิ่ง
ป ฏิ กู ล ใ น พื้ น ที่
ตําบลเกาะแตว

700,000

700,000

700,000

4) โครงการร ว ม 50,000
แ ร ง ร ว ม ใ จ ล ด
ปริมาณขยะมูลฝอย

50,000

50,000

50,000

5)
โครงการ 400,000
อ นุ รั ก ษ / ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

400,000

400,000

400,000

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)
200,000

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)
200,000

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)
200,000

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/
กิ จ ก ร ร ม /
มาตรการ
6) โครงการ

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)
200,000

หมาย
เหตุ
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สง เสริ มการเรีย นรู
เศรษฐกิจพอเพียง

มิติที่ 1

มิติ

7) โครงการทั ศ น 300,000
ศึ ก ษา ดู ง า นตา ม
แนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง

300,000

300,000

300,000

8) โครงการพัฒ นา 200,000
และสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของกลุม
อ า ชี พ แ ล ะ ก ลุ ม
ตางๆในตําบล

200,000

200,000

200,000

1 . 3 ก า ร ส ร า ง 1 ) โ ค รง ก า ร นํ า 70,000
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ นั ก เรี ย นไปศึ ก ษา
ความตระหนักแก แหลงเรียนรู
เด็กและเยาวชน

70,000

70,000

70,000

2) โ ค รงก า รมุ ม 30,000
เรียนรูดานศาสนา

30,000

30,000

30,000

3) โครงการพาลู ก 60,000
จู ง หลานเข า วั ด /
มัสยิด

60,000

60,000

60,000

4)โครงการคนดีศ รี 30,000
เกาะแตว

30,000

30,000

30,000

รวม

ภารกิจตามมิติ

15โครงการ

3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000

ป 2561
ป 2562
โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)

ป 2563
ป 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)

11
2. การ
บ ริ ห า ร
ราชการเพื่อ
ปอ งกั นการ
ทุจริต

มิติ

2.1 แสดง
เ จ ต จํ า น ง ท า ง
การเมื อ งในการ
ต อ ต า นการทุ จ ริต
ของผูบริหาร
2 . 2 ม า ตร ก า ร
สรางความโปรงใส
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ

ภารกิจตามมิติ

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุ จ ริ ต ของผู บ ริ ห าร
เทศบาลตํา บลเกาะ
แตว
1) มาตรการการ
สร า งความโปร ง ใส
ในการบริ ห ารงาน
บุคคล
2) มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายก ปลัดเทศบาล
แ ล ะ หั ว ห น า ส ว น
ราชการ
3) โ ครง การจ า ง
เหมาประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชน
4 ) ส ร า ง ค ว า ม
โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร
พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน
5) ควบคุมการเบิก
จ า ย เ งิ น ต า ม
ข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป
6) การพั ฒ นาแผน
และกระบวนการ
จัดหาพัสดุ
7 ) ส ร า ง ค ว า ม
โปร ง ใสในการใ ช
จายเงินงบประมาณ
8 ) ก า ร เ ผ ย แ พ ร
ข อ มู ล ข า วสารด า น
การจัดซื้อ – จัดจาง
9) มาตรการปองกัน
การทุจ ริตและสรา ง
ความโปรงใสในการ
ติ ด ต อ งานทะเบี ย น
และบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2561
ป 2562
โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)

ป 2563
ป 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
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2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํ า น า จ ห น า ที่
ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
หลั ก การบริ ห าร
กิจการบานเมืองที่
ดี

2 . 4 ก า ร เ ชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก
หน วยงาน/บุค คล
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤ ติ ป ฏิ บั ติ
ต น ใ ห เ ป น ที่
ประจักษ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

10) กิจกรรมการใช บัตรคิวในการติดตอ
ราชการในการ
ดําเนินงานทะเบียน
และบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน
1) มาตรการลด ขั้ น ต อ น แ ล ะ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

-

-

2) มาตรการการ
มอบอํ า นาจอนุ มั ติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติราชการ
3) มาตรการมอบ
อํานาจของนายก
4) มอบอํ า นาจเจ า
พนักงานทองถิ่นตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
5) มาตรการการ
ออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี
ปลั ด เทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ
1) มาตรการการยก
ยองผูมีคุณธรรมและ
จ ริ ยธ รร ม ใ น ก า ร
ปฏิ บัติ ราชการและ
ใหบริการประชาชน
ดีเดน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2561
โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
ป 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
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2.5 มาตรการ
จั ด การในกรณี
ไดทราบหรือ รับ
แ จ ง ห รื อ
ตรวจ ส อ บ พบ
การทุจริต

1) กิ จ กรรม “การ จั ด ทํ า ข อ ตกลงการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของ
เทศบาลตํา บลเกาะ
แตว”

-

-

-

2 ) ก า ร แ ต ง ตั้ ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน
3 ) ม า ต ร ก า ร ใ ห
ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
หนวยตรวจสอบที่ได
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
อํ า นาจหน า ที่ เ พื่ อ
การตรวจสอบ
ควบคุ ม ดู แ ล การ
ปฏิ บั ติ ร าชการของ
เทศบาลตํา บลเกาะ
แตว
4) มาตรการ “ให
ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
หนวยงานตรวจสอบ
ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
องคกรอิสระ”
5) มาตรการ ”
ดํา เนิ นการเกี่ ย วกับ
เรื่องรอ งเรี ยน กรณี
มี บุ ค ค ลภา ยนอ ก
ห รื อ ป ร ะ ช า ช น
กล า วหาเจ า หน า ที่
ของเทศบาลตํ า บล
เกาะแต ว ว า ทุ จ ริ ต
และปฏิบั ติร าชการ
ตามอํ า นาจหน า ที่
โดยมิชอบ”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ป 2562
งบประมาณ

ป 2563
ป 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

มิติที่ 2

รวม

22 โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/ ป 2561
มาตรการ
งบประมาณ

14

3.
การ
ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า ร มี ส ว น
ร ว มของภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพร ข อ มู ล
ข า ว ส า ร ใ น
ช อ งทางที่ เ ป น
ก า ร อํ า น ว ย
ความสะดวกแก
ประชาชนได มี
ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ
ต า ม อํ า น า จ
ห น า ที่ ข อ ง
องคก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ได
ทุกขั้นตอน

(บาท)
1) โครงการจั ด 50,000
อบรมให ค วามรู ผู
ประกอบกิ จ การที่
เ ป น อั น ต ร า ย ต อ
สุขภาพ

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

2 ) โ ค ร ง ก า ร 300,000
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
ขาวสารทองถิ่น
3) การจั ด ทํ า สื่ อ 100,000

300,000

300,000

300,000

100,000

100,000

100,000

4) จัดใหมีชองทางที่ ป ระช าช นเข า ถึ ง
ข อ มู ล ข า วสารของ
เทศบาลตํา บลเกาะ
แต ว เช น เว็ บ ไซต
หน ว ยงาน บอร ด
ป ร ะช า สั ม พั น ธ ที่
เทศบาลและตาม
หมูบาน เปนตน
5 ) ก า ร เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล ข า วสารด า น
การเงิ น การคลั ง
พัสดุ และทรัพ ย สิน
ของเทศบาล และ
ก า ร รั บ เ รื่ อ ง
ร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
การเงินการคลัง
6) อุ ด ห นุ น ศู น ย 30,000
ข อ มู ล ข า วสารการ
ซื้อ หรือการจางของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

โครงการ/กิจกรรม/ ป 2561
มาตรการ
งบประมาณ

ป 2562
งบประมาณ

ป 2563
ป 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

ประชาสัมพันธ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
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3.2 การรั บ ฟ ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่ อ ง
ร อ งเรี ย น/ร อ ง
ทุ ก ข ข อ ง
ประชาชน

3.3 การสงเสริม
ใหประชาชน
มี ส ว น ร ว ม
บริ ห าร กิ จ การ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น

(บาท)
1) โครงการประชุม 300,000
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
จั ด ทํ า ร า ง
แผนพัฒนาทองถิ่น

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

2)
โครงการ
ประชาคมตําบล
3) การดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุก ขเ ทศบาลตํ าบล
เกาะแตว
4 ) กิ จ ก ร ร ม
รายงานผลการ
ต ร ว จ ส อ บ
ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห ผู
รอ งเรีย น/รอ งทุ ก ข
รับทราบ
5) มาตรการแก ไ ข
เ ห ตุ เ ดื อ ด ร อ น
รํ า คาญ ด า นกา ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
6) โครงการพบปะ
เสวนาเพื่ อ พั ฒ นา
ชุมชน
1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจั ดทํา
แผนพัฒ นาเทศบาล
ตําบลเกาะแตว

20,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

200,000

200,000

200,000

-

-

-

-

770,000

770,000

770,000

770,000

ป 2562

ป 2563

ป 2564

มิติที่ 3

รวม

13 โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/ ป 2561

หมาย
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4 .ก า ร
เ ส ริ ม ส ร า ง
และปรั บ ปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค ก ร
ปกครองสว น
ทองถิ่น

งบประมาณ
(บาท)
4.1 มี ก ารจั ด 1 ) ก า ร จั ด ทํ า วางระบบและ รายงานการควบคุม
ร า ย ง า น ก า ร ภายใน
ควบคุ ม ภายใน
ต า ม ที่
คณะกรรมการ
ต ร ว จ เ งิ น
แผนดินกําหนด

4.2 การ
สนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวน
ร ว มตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ห รื อ
ก า ร บ ริ ห า ร
รา ช การ ต า ม
ช อ ง ท า ง ที่
ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได
4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาเทศบาล
ตําบลเกาะแตว
4.4 เสริ ม พลั ง
การมี ส ว นร ว ม
ข อ ง ชุ ม ช น
( Community)
และบู ร ณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อ
ต อ ต า น ก า ร
ทุจริต

มิติที่ 4

รวม

มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)
-

งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
-

2) กิจกรรมติดตาม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ควบคุมภายใน
1 ) กิ จ ก ร ร ม ก า ร รายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชน
ทราบ

-

-

-

-

-

-

1) โครงการอบรม 200,000
ศึกษาดูงาน

200,000

200,000

200,000

1 )
ก า ร ประชาสัมพันธกรณี
พบเห็นการทุจริต

-

-

-

5 โครงการ

200,000

200,000

200,000

200,000
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สวนที่ 3รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสี่ป(พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลเกาะแตว
มิติที่ 1 : การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสร า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก แก บุ ค ลากรทั้ ง ข า ราชการการเมื อ งฝ า ยบริ ห าร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคการปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อกระตุนและสงเสริมใหประชาชนชาวตําบลเกาะแตว ผูบริหาร เจาหนา ที่ของเทศบาลตําบลเกาะ
แตวผูนับถือศาสนาอิสลาม ไดตระหนักและใหความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใชหลัก
คุณ ธรรม จริยธรรมในการดํา เนินชีวิ ตและปฏิบัติหน า ที่ เพื่อ สรา งความเชื่อ มั่ น ให แ กป ระชาชนและสรา ง
ภาพลักษณที่ดีของขาราชการและ เจาหนาที่ทองถิ่น จึงเห็นควรใหมีการดําเนินโครงการ “โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอิสลาม”
ปจจุบันประเทศไทยมีการทุจริตคอรรัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนซึ่งเขามารวมงานกับภาครัฐ อีกทั้งไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสงผลกระทบอยางรายแรงตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลสําคัญที่ทําใหปญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยยังมิไดลดนอยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยสวนใหญยังมีวัฒนธรรมและคานิยมที่เปน
อุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เชน คานิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย และวัฒนธรรม
ระบบอุปถัม ภที่อยูคูกับสังคมไทยมาเปน เวลานาน ประกอบกับปญ หาความล า ช าและความโปร งใสในการ
บริหารของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติต ามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เ คร งครัดและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปญหาเหลานี้เปนปญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเปนปจจัยที่เอื้อตอการทุจริตเปนอยางมาก
การทุจริตมีลักษณะเปนวัฏจักรและเครือขายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอยางเปนระบบมีรูปแบบการทุจริตที่แตกตาง
และหลากหลาย เชน การทุจริตตอตําแหนงหนา ที่ราชการ การทุ จริตในการจัดซื้อจั ดจา ง ฯลฯ ซึ่งลวนแตมี
เจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองสงเสริม ปลูกฝงคานิยมที่สรางสรรค หรือ
เครื่องมือที่จะควบคุมใหเจาหนาที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกไมใหเกิดพฤติกรรมในเชิงลบ สรางภูมิคมุ กัน
ที่แข็งแรงในการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤตติมิชอบ โดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา
อิสลามเขามาชวยเปนแนวทาง
3. วัตถุประสงค
3.๑เพื่ อเสริมสรา งพฤติกรรมและวิ ธีการทํ างานที่สุจ ริตโปรง ใสของประชาชนชาวตํ า บลเกาะแต ว
ผูบริหาร เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเกาะแตวผูนับถือศาสนาอิสลาม
3.๒ เพื่อเสริมสรางใหประชาชนชาวตําบลเกาะแตวใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน อีกทั้งขาราชการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเกาะแตวมี
จิตสํานึก คานิยม ความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
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3.๓ เพื่อใหเจาหนา ที่ทองถิ่นของเทศบาลตําบลเกาะแตว สามารถนํากฎหมาย กฎ ระเบียบราชการ
และขอบังคับไปใชในการปฏิบัติงานได อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลังคุณธรรม จริยธรรม
3.๔ เพื่อปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการที่ดีเสริมสรา งสมรรถนะและทักษะที่จํ าเปน สําหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และการพัฒนาเครือขายในการทํางาน
รวมถึงเปนการสรางสัมพันธที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. เปาหมาย
1. ผูบริหารทองถิ่น
2.สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะแตว
3.พนักงานเทศบาล
4.ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตามที่โครงการกําหนด
6. วิธีการดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1จัดฝกอบรมฟงการบรรยายในหัวขอเรื่อง
-คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
- หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การใชชีวิตประจําวัน
- แสดงความคิดเห็น ถามตอบปญหา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงาน ตามโครงการกําหนด
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุมสัมพันธ
- กิจกรรมกลุมสัมพันธ เสริมสรางความสามัคคีในการทํางาน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ
300,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนกิจกรรมการสงเสริม ศาสนิกชนผูนับถือศาสนาอิสลาม
ผลลัพธ
10.๑ประชาชนชาวตําบลเกาะแตว คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเกาะแตว
ที่ เข ารวมโครงการ ใชหลัก คุณธรรม จริย ธรรมในการดํา เนิน ชีวิ ตและปฏิบัติหนา ที่ มีความรูค วามเข าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
10.๒ ประชาชนชาวตําบลเกาะแตว คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเกาะแตว
ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม
10.3ขาราชการ และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเกาะแตว ที่เขารวมโครงการไดรับการ
ปลูกฝงปรั ชญาการเป นขา ราชการที่ดีเสริมสร า งสมรรถนะและทักษะที่จํา เป นสํ า หรั บการปฏิบั ติงานราชการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และการพัฒนาเครือขายในการทํางาน รวมถึงเปนการสรา ง
สัมพันธที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : อบรมศึกษาดูงาน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเกาะแตว เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหนาที่ใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในหลากหลายดาน รวมทั้งรองรับอํานาจหนาที่และภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการอื่น
ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด การบริ ห ารราชการของเทศบาลก็ เ ช น เดี่ ย วกั น ต อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และชํานาญ ไมวาจะเปนฝายบริหาร ฝายสภา พนักงานเทศบาล ลูกจาง รวมทั้งบุคลากรดาน
อื่นๆ ของเทศบาล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานใหสามารถตอบสนองความตองการและการบริการประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตระเบียบขอกฎหมายที่ถูกตอง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของทองถิ่น ประกอบกับ ปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว เกิด
สิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหมอยูตลอดเวลา ทั้งทางดา นวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี่และวัฒนธรรม การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาองคกร การใหการอบรม การศึกษาคนควา การทัศน
ศึกษาดูงานจากประสบการณจริง เปนการกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรขององคกร มีความรูและเขาใจ เปด
โลกทัศนภายนอก พรอมรองรับการพัฒนาองคกร นําความรูมาใชพัฒนาองคกรตอไป ซึ่งเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่
หนวยงานภาครัฐจะตองใหความสําคัญยิ่ง
เทศบาลตําบลเกาะแตวเปนองคกรหนึ่งที่ใหความสําคัญในเรื่องในเรื่องการพัฒนาบุคลากรขององคกร
เพราะถือวา คนหรือบุคลากรเปนทรัพยากรที่มคี า ที่สุดขององคกร จําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาในดาน
ตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพรองรับการปฏิบัติงานใหบริการประชาชน ดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการ
อบรมศึกษาดูงาน(เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางของเทศบาลตําบลเกาะแตว)เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ นําความรูมาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของงาน อันจะนํา มาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตํ าบลเกาะแตว ทั้งยั งเป นการลดและปองกันการทุจริตไปพรอ มกัน ซึ่ งจะสง ผลต อการใหบริก าร
ประชาชนใหเกิดความพึงพอใจตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูน ทักษะความรู ประสบการณ ในการปฏิบัติงานใหกับผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล/พนักงานจางเทศบาล
2. เพื่อเปดโลกทัศนและวิสัยทัศน อันจะเปนเครื่องมือที่ใชในการบริหารงานและปฏิบัติงานภายใน
องคก ร และสรา งเครือ ข ายระสานสัมพัน ธ กับ องคกรอื่น เปนการเชื่ อมสัม พัน ธไมตรี แลกเปลี่ ยน เรีย นรู
ประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
3 .เพื่อเสริม สรางบุคลากรของเทศบาล ใหมีกระบวนทัศน ทัศนคติ วัฒนธรรม และคา นิยมในการ
ปฏิบัติที่มุงเพิ่มสมรรถะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับการใหบริการประชาชนโดยหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพื่อประโยชนของประชาชน
4. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล/พนักงานจา งของ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
4. กลุมเปาหมาย
1. คณะผูบริหารเทศบาล
2. สมาชิกสภาเทศบาล
3. พนักงานเทศบาล
4. ประชาชนทั่วไป
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5. พื้นที่ดําเนินการ
ตามที่โครงการกําหนด
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1 .จัดทําโครงการเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร
3. ประชาสัมพันธการสมัครเขารับการอบรมตามโครงการ
4. แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
5. นําคณะเขารับการอบรมและเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ตามวัน เวลาและสถานทีที่กําหนด
6. สรุปผลและประเมินผลการฝกอบรม กอนและหลังดําเนินโครงการ (โดยวิธี กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตามโครงการ)
7. รายงานผลการฝกอบรมตามโครงการ
8. งบประมาณ
200,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายที่กําหนด เพิ่มขึ้นรอยละ 80
2.ผูเขารวมอบรมไดพัฒนาการทํางานแบบบูรณาการเพื่อแกไขปญหาการปฏิบัติงาน การทํา งานใน
รูปแบบการทํางานเปนทีม เพิ่มขึ้นรอยละ 80
3. ผูเ ขา รวมอบรม ทัศนศึกษาดูงาน สามารถนํา ผลการอบรมหรื อการทั ศนศึกษาดูงานมาพั ฒนา
องคกรไดตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. ผูเขารวมอบรมทัศนศึกษาดูงาน มีทัศนคติและโลกทัศนเพิ่มขึ้น สามารถนํามาใชปรับปรุง ปฏิบัติ
พัฒนาการปฏิบัติดานตาง ๆ เพื่อรองรับการใหบริการประชาชน
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : พบปะ เสวนา เพื่อพัฒนาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา
50 วรรคทาย “ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดย
ใชวิ ธีการบริหารกิ จการบา นเมืองที่ดีและใหคํา นึงถึงการมีสว นรว มของประชาชนในการจั ดทําแผนพัฒ นา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวา ดวยการนั้น และหลั กเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดการระบบการ
บริหารสาธารณะ มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ขอ (16) สงเสริมการมี
สวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตรของตําบลเกาะแตว อํา เภอเมือง
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สงขลา จังหวัดสงขลา มีความหลากหลาย ซึ่งทํา ใหสภาพการดํารงชีวิตนั้นแตกตา งกัน แตก็ดํา รงชีวิตอยู
รวมกันอยางมีความสุข แตจากสภาพปญหาสังคมที่เกิดขึ้นปจจุบัน และประกอบกับเหตุการณความไมสงบใน
สามจังหวัดชายแดนใตและบางสวนของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว
อาจจะสงผลกระทบตอการดํารงชีพของประชาชน และสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่ไมเหมือนกัน
เทศบาลตําบลเกาะแตว เปนองคกรปกครองทองถิ่นหนึ่งที่ใหความสําคัญในเรื่องการมีสวนรวม ในการ
บริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกขั้น ตอน ในรูปแบบต าง ๆ
ประกอบกับในพื้นที่มีสวนราชการเปนจํานวนมาก และมีผูนํา ชุมชน องคกรตา ง ๆ ที่เข็มแข็งและมีสวนรวม
กิจกรรมกับเทศบาลตําบลเกาะแตวอยางสม่ําเสมอ หากจัดใหมีการพบปะ พูดคุยกันในรูปแบบที่เปนกันเอง จะ
กอใหเกิดภาพลักษณหรือขอมูลที่ใชประกอบในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นชัดเจนเพิ่ มขึ้น ดังนั้นเทศบาล
ตําบลเกาะแตว จึงไดจัดทําโครงการพบปะเสวนา เพื่อพัฒนาชุมชนขึ้น โดยเชิญชวนหัวหนาสวนราชการ ผูนํา
ศาสนา ผูนําทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ผูนํากลุมองคกรตาง ๆ ผูทรงคุณวุฒิและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดใหมีการพบปะระหวางสวนราชการ องคกรตาง ๆ ผูนําชุมชนและผูเกี่ยวของ ในรูปแบบที่
ใกลชิดและเปนกันเอง
๒. เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูรว มกันในการพัฒนาทองถิ่น
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น ลดชองวางระหวางภาครัฐและภาคประชาชน
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสารระหวางสวนราชการและประชาชน
5. เพื่อรับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาของประชาชนและชุมชน เพื่อปฏิบัติให
ถูกตองตามหลักทางสภาสังคมและภูมิศาสตร
4. กลุมเปาหมาย
1. ประชาชนที่ประสงคเขารวมโครงการ
2. กํานัน ผูใหญบาน
3. ผูนํากลุมองคกรตาง ๆ
4. ผูทรงคุณวุฒิ
5. สวนราชการในพื้นที่
6. สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
๑. เขียนโครงการ
๒. นําเสนอโครงการขออนุมัติโครงการ
3. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
4. ประสานกลุมเปาหมายตามโครงการฯ
5. ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อมีสวนรวมในโครงการ
6. ดําเนินการตามโครงการ
7. สรุป ขอมูล ความคิดเห็นตา ง ๆ จากการดํา เนินโครงการและนํา เสนอขอมูลใหแ ก หัวหน าสว น
ราชการที่เกี่ยวของและผูบริหารทองถิ่น เพื่อประโยชนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

22

8. งบประมาณ
20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เกิดความสัมพันธที่ดีและแนนแฟนระหวางสวนราชาร ชุมชน องคกรตาง ๆ แลประชาชน
2. เกิดกระบวนการการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
3. ทองถิ่นมีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมและเปนไปในทิศทางที่ดี ปญหาบางอยาง ไดรับการแกไขให
ดีขึ้น
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : คืนน้ําใสใหคู คลอง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากน้ําเนา เสียอั นมีสาเหตุมาจากการการทิ้งขยะลงสูแมน้ําลํา คลอง แหล งน้ํา สาธารณะและ
ปญหาจากการขยายตัวของผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ําตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการแกไข
ปญหาการบริหารจัดการน้ํา และเพื่อใหการแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําไดอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง
ยั่งยืน และมีความสอดคลองกันทั้งจังหวัด
กองชาง เทศบาลตําบลเกาะแตว ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการคืนน้ําใสใหคู
คลองเพื่อกํา จัดขยะและวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวาที่เปนพืชน้ํา ที่กีดขวางทางน้ําไหลและปรับปรุงภูมิทัศน
ความสะอาด สวยงามของคลองและบริเวณโดยรอบ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อกําจัดขยะและวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวาที่เปนพืชน้ําที่กีดขวางเสนทางสัญจร และขวางทาง
น้ําไหล
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ความสะอาด สวยงามของคลองและบริเวณโดยรอบ
4. กลุมเปาหมาย
1. พื้นที่ตําบลเกาะแตวทั้งหมด
5. พื้นที่ดําเนินการ
แหลงน้ําตางๆ ในตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1. สํารวจ ศึกษาขอมูลประกอบการเขียนโครงการ
2. จัดทําแผนการดําเนินงาน
3. มีการจางบุคคลในการดูแลรักษาคูคลองในตําบล
8. งบประมาณ
30๐,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองชาง เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.สามารถกําจัดขยะและวัชพืชขุดลอกคูคลอง ที่กีดขวางทางน้ําไหล เพื่อใหน้ําไหลไดสะดวก
2. คลองตางๆ ในเขตเทศบาลฯ มีความสะอาด ปราศจากขยะและวัชพืช
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ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ปลูกปาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยปจจุบันภาวะโลกรอนเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับ ภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่ มพื้น ที่สีเขียวจึ งเปนหนทางหนึ่งในการแก ไ ขป ญหาภาวะโลกรอ น
โดยตรง เนื่องจากตนไมเปนทั้งแหลงดูดซับกาดคารบอนไดออกไซด แหลงกรอกมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน
อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของผิวในพื้นที่นั้นๆ ลงไดเพื่อเปน
การแกไขปญหาภาวะโลกรอน เทศบาลตําบลเกาะแตว จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกปาชุมชน”โดยใหประชาชน
ในตําบลเกาะแตว ทุกภาคสวนตระหนักและชวยกันดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต เพื่อสรางครอบครัวชุมชน ใหพึ่งตนเองเทา
ทันตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ รณรงคป ลู กจิ ต สํ า นึ ก และให ป ระชาชนชาวตํา บลเกาะแต ว ตระหนั ก ถึ งความสํ า คัญ ของ
สิ่งแวดลอมโดยการปลูกตนไม ใหเจริญเติบโตและอยูรอดเปนพื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืนตอไป
.2เพื่อรวมฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาใหมคี วามสมบูรณ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและตนไมในทองถิ่น
3. สงเสริมสนับสนุนใหตําบลเกาะแตว ใหเปนเมืองที่นาอยู สวยงามและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
.4สงเสริมการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. กลุมเปาหมาย
เปนการดําเนินการของเทศบาลตําบลเกาะแตวรวมกับประชาชนชาวตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
ปลูกในพื้นที่สาธารณประโยชน ในตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1. ประชุมผูบริหารและผูนําชุมชนที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในโครงการ
2. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเพื่อการมีสวนรวม
3. ใหมกี ารสํารวจพื้นที่สําหรับรองรับการปลูกตนไมตามโครงการฯ
4. ดําเนินโครงการ
8. งบประมาณ
50๐,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ประชาชนชาวตําบลเกาะแตว ไดรวมกันปลูกตนไม ปลูกจิตสํานึกรักทรัพยากรในทองถิ่น
๒. ประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมกันปลูกตนไมและดูแลรักษาตนไม รวมทั้งมี จิตสํ านึกและ
ความรูสึกเปนเปนเจาของและมีสวนรวมในการดูแลบํา รุงรักษาตนไมที่ปลูกไวแลว ใหเจริญเติบโตและอยูรอด
เปนพื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืน
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๓. เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้ง
บรรเทาปญหาสภาวะโลกรอนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่
๔. ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตําบลเกาะแตว
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ
สภาพแวดลอมชุมชนและการจัดการปญหามลพิษอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ประการหนึ่งของประเทศไทย คือ การจัดการขยะ ซึ่งแตเดิมจะเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองใหญๆ เชน กรุงเทพฯ และ
เชียงใหม เปนตนแตปญหานี้ไดขยายวงกวางมากขึ้นในทุกเขตเมือง โดยแปรตามกับความเจริญและการขยาย
ขนาดของเมือง ซึ่งสภาพเศรษฐกิจยิ่งดีมากขึ้นเทาไรปญหาขยะก็เพิ่มมากขึ้นเทานั้น ปจจุบัน ประเทศไทยใช
การจัดการขยะดวยการฝงกลบเปนสวนใหญ และมีปญหาการตอตานจากประชาชนในพื้นที่ที่มีการฝงกลบเปน
อยางมากเนื่องจากไมตอ งการใหอยูใกลชุมชนของตนเองถึงแมจะมีการจัดการที่ดีเพียงใด ก็ตาม ในดานการการ
จัดขยะโดยใชวิธีเผาในปจจุบันตางประเทศไดหันมาใชวิธีนี้กัน เชน ญี่ปุนและยุโรป แตก็มีปญหาเรื่องการเกิด
มลพิษและคาใชจายที่สูงมากในหลายประเทศจึงไดหันมาใชวิธีนํากลับมาใชใหม หรือ รีไซเคิล (Recycle) ซึ่ง
ไดผ ลดี ฉะนั้นแนวทางใหมใ นการจัด การขยะโดยการรีไ ซเคิล น า จะมี ป ระสิทธิ ภาพดีสํา หรั บ ประเทศไทย
ตลอดจนการพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากรขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่ น และ ผูนํ า ชุ มชน เพื่อ การจั ดการ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเนนการเสริมสรา งแนวคิดวิสัยทัศน และกระบวนการทํา งานดานสิ่งแวดลอมบนพื้ นฐานการ
พั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น แก บุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในทุ ก ระดั บ และผู นํ า ชุ ม ชน การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถที่สอดคลองกับสภาพปญหาของพื้นที่และการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนไดอยางถูกตองและสามารถบริหารโครงการดานสิ่งแวดลอมไดครบวงจรโครงการนี้เปนโครงการที่มุงเนน
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของผูนําชุมชน ชุมชนและภาคีเครือขาย
แบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมดานการจัดการสิ่งแวดลอมของประชาชนในทุกภาคสวนและทุกครัวเรือน โดย
การจัดกิจกรรมเชิงรุกตั้งแตการประชาสัมพันธปลูกจิตสํานึก การรณรงค การฝกอบรมใหความรู การคัดแยก
ขยะ เพื่อกระตุนและสงเสริมใหประชาชน ตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากขยะ รวมทั้งติดตามผล และมีการพัฒนา
ตอเนื่องและการขยายผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน อันมีความสอดคลองกับกรอบทิศทางการแผน
ยุท ธศาสตร การพัฒ นาจัง หวัดเปนเครื่อ งมือสําคัญ ในการนํา นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ลงมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย และแผนปฏิบัติการการแกปญหาในพื้นที่วิกฤตที่ตองเรงแกไขปญหากําจัดขยะมูลฝอยไม
ถูกตองและตกคางสะสม แปลงไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัดใหมีความสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และ
สภาพปญหาความตองการของประชาชน เทศบาลตํา บลเกาะแตว ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงได
จัดทําโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตําบลเกาะแตว ขึ้น
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการเสริมสรางแนวคิดและหลักการ “การจัดการขยะมูลฝอย” ประชาชนตําบลเกาะแตว
รวมทั้งพหุภาคีภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
๒. เพื่อ เสริ มสรา งความร ว มมือ และเครือขา ยการดํ า เนินงานด า นการจั ด การขยะมูลฝอยในพื้น ที่
เทศบาลตําบลเกาะแตว
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๓. เพื่อเปนการผลักดัน กระตุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชนและประชาชนพหุภาคีภาค
สวนตางๆที่เกี่ยวของเกิดกระบวนการเรียนรูในการคิดทํา และประเมินผลการดําเนินงานดาน “การจัดการขยะ
มูลฝอยไดดวยตนเอง”
๔. เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการนําขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใชประโยชน
5. เพื่อมุงเนนการจัดการขยะที่ตนทาง โดยสงเสริมการคัดแยกขยะจากตนทาง ลดปริมาณขยะจาก
ครัวเรือนทําใหปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบการกําจัดลดลง
6. เพื่อเปนการสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน
7. เพื่อปลูกจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
4. กลุมเปาหมาย
1. คณะผูบริหาร
2. พนักงาน
3.ประชาชนชาวตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1. ชี้แจง ทําความเขาใจในหลักสูตร กระบวนการฝกอบรม และเชิญชวนประชาชนเขารวมโครงการ
2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอย ใหแกเจาหนาที่และประชาชนทั่วไปพรอมทั้ง
จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย
3. นําแตละพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ “บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
ในพื้นที่ตําบลเกาะแตว” รวมกัน
4. มีการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
5. สรางและอุดหนุนหมูบานตนแบบคัดแยกขยะ
.8งบประมาณ
70๐,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองชาง เทศบาลตําบลเกาะแตวจังหวัดสงขลา
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ประชาชน และภาคีอื่นๆ ไดรับความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการ และเกิดแนวทางปฏิบัติดาน
การจัดการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
๒. ทําใหเกิดความรวมมือและเครือขายการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลเกาะ
แตว
๓. ทองถิ่นเกิดกระบวนการเรียนรูในการคิด ทําและประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลไดดวยตนเอง ทั้งนําองคความรูที่ไดรับไปใชในการดําเนินกิจกรรม
4. ลดปริมาณขยะจากครัวเรือนทําใหปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบการกําจัดลดลง
5. ชุมชนเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
6. ประชาชนไดรับการปลูกจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
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ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการรวมแรงรวมใจลดปริมาณขยะมูลฝอย
2. หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ ปจจุบัน ที่เกิดภาวะวิกฤตดานการจัดการขยะซึ่งเปนปญหาสืบเนื่องมาจากกิจกรรม
ของมนุษยที่มุงสรางเทคโนโลยี เพื่อความสะดวกสบายในการดํา รงชีวิต ผลพวงของเทคโนโลยีเหลานั้นสงผล
กระทบโดยกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่ตองการความรวมมือรวมใจในการแกไขจากคนในทุกระดับ
เทศบาลตําบลเกาะแตวเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐที่มีนโยบายอยางชัดเจนในการที่จะกอใหเกิดระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดี โดยมีเ ปาหมายและหลักการที่จะมุงสูการเปนเมืองสีเขียว ที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีโดย
พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบริหารจัดการขยะเพื่อลดปริมาณ
ขยะใหผูทิ้งเปนผูคัดแยกขยะ และนําขยะมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยนํากิจกรรมดานการจัดการและจัดทํา
ธนาคารขยะการนําเศษอาหารมาใชประโยชนใหเกิดการปฏิบัติในครัวเรือน/ชุมชน สามารถเพิ่มรายไดอีกทาง
หนึ่ง และลดปริ มาณขยะที่ ตอ งนํา ไปกํ า จัดส งผลตอ เนื่องในการขนสง/กํา จั ดขยะลดลง โดยมี ขั้น ตอนการ
ดําเนินงาน เริ่มจากการคัดแยกขยะออกเปนประเภทการแบงแยกประเภทของถังรองรับขยะการจัดวางถังขยะ
ใหเหมาะสมกับกิจกรรมในแตละสถานที่การจัดเก็บและรวบรวมที่สอดคลองกับการคัดแยก นําไปกําจัดอยาง
ถูกตอง
ดวยเหตุนี้ เทศบาลตํา บลเกาะแตว จึงไดจัดโครงการรวมแรงรวมใจลดปริมาณขยะมูลฝอยขึ้น เพื่ อ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหชุมชนรวมมือกันในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
๒. เพื่อสรางแนวทางการกําจัดขยะอยางครบวงจร
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ
๔. เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการกําจัดขยะ
5. เพื่อสรางจิตสํานึกใหชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนชาวตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1.ประชุมผูที่เกี่ยวของจัดทําโครงการรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบ พรอมทั้งชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงวัตถุประสงคการ
ดําเนินโครงการ
3. กําหนดการจัดโครงการ
8. งบประมาณ
5๐,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะแตวจังหวัดสงขลา
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ชุมชนมีการจัดการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
๒. เทศบาลมีแนวทางการกําจัดขยะอยางครบวงจร
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๓. ชุมชนมีประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ
๔. ลดมลพิษที่เกิดจากการกําจัดขยะ
5. ชุมชนมีสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดลอมในชุมชน
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรกั ษ/ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนนับเปนสมบั ติที่มีคุณคายิ่ งตอชุมชน และหนาที่ในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเปนหนาที่ที่ชุมชนตองรับผิดชอบรวมกัน การปลอยปละละเลยให
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเสื่อมโทรม จะสงผลกระทบใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น
เสื่อมโทรมไปดวย
ฉะนั้นจึงเปนหนาที่ของเทศบาลตําบลเกาะแตวและประชาชนในชุมชน ที่ตองรวมใจกันพัฒนาชุมชน
ตลอดจนสิ่งแวดลอม และเปนการรณรงคใหป ระชาชนทุกคนรูจักรักและหวงแหนทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดลอ มของตนใหค งอยู แ ละดี ยิ่ ง ขึ้น ตลอดไปเทศบาลตํ า บลเกาะแต ว ในฐานะส ว นราชการผู มี ห น า ที่
รับผิดชอบโดยตรง จึงไดจัดทํา โครงการอนุรักษ/ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้น โดยการเพิ่มขยาย
พันธสัตวน้ําเชนการจัดทําที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา และการปลูกปา ปลูกไมผล ปลูกตนไมในที่สาธารณะเพื่อเพิ่ม
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วตลอดจนดํ า เนิ น อื่ น ๆ การจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ปลู ก จิ ต สํ า ให ค นในชุ ม ชน ได รู ถึ ง คุ ณ ค า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ปลูกจิตสํานึกเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อสรา งจิตสํา นึกใหชุมชนรับ ผิดชอบตอสภาพแวดลอม แหลงตาง ๆ ในชุมชน ตลอดจนดูแล
บานเรือนของตนเองใหนาอยูนามอง
4. กลุมเปาหมาย
1. เยาวชนและประชาชนชาวตําบลเกาะแตว
2. คณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1.ประชุมผูที่เกี่ยวของจัดทําโครงการรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบ พรอมทั้งชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงวัตถุประสงคการ
ดําเนินโครงการ
3. กําหนดการจัดโครงการ
8. งบประมาณ
40๐,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะแตวจังหวัดสงขลา
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ชุมชนมีจิตสํานึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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2. เยาวชนคนรุนใหมเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ชุม ชนมีจิตสํา นึกใหชุมชนรับ ผิดชอบตอสภาพแวดลอม แหล งตา ง ๆ ในชุ มชน ตลอดจนดู แ ล
บานเรือนของตนเองใหนาอยูนามอง
ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่เปนทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน ของแตละบุคคล
และองคกร โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดลอม ความมีเหตุมีผลและการ
มีภูมิคมุ กันที่ดีในตัวเอง โดยใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับการ
มีคุณธรรม ไมเบียดเบียนกัน แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรวมมือปรองดองกัน ในสั งคม ซึ่งจะชวย
เสริมสรางสายใย เชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความ
สามั คคี การพั ฒ นาที่ ส มดุ ลยั่ งยื น พร อ มรั บ ต อการเปลี่ย นแปลงภายใต ก ระแสโลกาภิ วั ฒ น ไ ด ตั ว อย า ง
ภาคปฏิบัติที่รูจักกันแพรหลายตัวอยางหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ทฤษฎีใหม ที่สงเสริมการพัฒนา
อยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มตนจากการสรางความมั่นคงในระดับครัวเรือน ใหสามารถพึ่งพาตนเอง ไดในระดับ
หนึ่งกอน แลวกาวเขาสูการรวมตัวกันทํากิจกรรมตางๆ ในรูปกลุม ชุมชน หรือ กลุมธุรกิจตอเนื่อง เพื่อรวมมือ
กันสรางสรรค และปองกันแรงกระแทกทางลบจากภายนอก สรางความเขมแข็งของชุมชน และทายสุดเปนการ
สรางความเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ ภาครัฐ หรือองคกรตางๆ นอกกลุม เพื่อขยายขอบเขตความรวมมือใน
รูปแบบตางๆ ไปสูระดับประเทศ
เทศบาลตําบลเกาะแตว ไดจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแกปญหาความเดือดรอนใน
การประกอบอาชีพ ในลักษณะของการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เนนเรื่องของความเสมอภาค การไมเอารัดเอา
เปรียบในสังคมเปนหลัก รวมทั้งดานของความพอดี พอประมาณ ความมีเหตุผล เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติใน
ทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดําเนินชีวิ ตบน
พื้นฐาน ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องโดยกําหนดใหกลุมเกษตรตํา บลเกาะแตวสามารถนํ าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของประชาชนชาวตําบลเกาะแตว
3. วัตถุประสงค
1 เพื่อใหเทศบาลตํา บลเกาะแตวและกลุมเกษตรกรนํา แนวทางตามปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงไป
ประยุกตใชในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
2 เจาหนาที่เทศบาลตําบลเกาะแตว สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเกาะแตว และสมาชิก
กลุมเกษตรกร เกษตรกรตําบลเกาะแตว มีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
.4กลุมเปาหมาย
กลุมเกษตรกรตําบลเกาะแตวเกษตรกรคณะผูบริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตามที่โครงการกําหนด
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชน
8. งบประมาณ
20๐,๐๐๐.- บาท
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดกระบวนการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลเกาะแตว/กลุม
เกษตรกร ทุกระดับ ตั้งแตสมาชิก คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการ
2. เกิดความรู ความเขาใจและกระแสสนับสนุนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเจาหนาที่ สมาชิก
สภาฯ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเกาะแตวและ กลุมเกษตรกร
3. เกิดการพัฒนาและสรางคน ที่มีความรูความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสรางผูนําที่จะเปน
แกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจํานวนมากขึ้น
4. ผูที่เกี่ยวของทุกระดับสามารถแยกแยะไดวา อะไรเปนเศรษฐกิจพอเพียงและอะไรที่ไมใช รวมทั้ง
สามารถขยายความเขาใจและคนหาตัวอยาง ประยุกตเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ เปนรูป ธรรมไดในหลาย
รูปแบบ
5. เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนเครือขาย มีการติดตามประเมินผลและแกไข
ปญหาที่เปนระบบ
ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภู มิ พลอดุล ยเดชมีพ ระราชดํา รัส แกช าวปวงชนชาวไทยตั้งแต พ.ศ. 2517เปน ต นมา นั บเปนปรัช ญาและ
กระบวนการที่สามารถนํามาประยุกตใช ไดในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุมองคกร จนถึงระดับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทํ าใหสามารถดํา รงสถานะอยู ไ ดทา มกลางกระแสการเปลี่ย นแปลงทั้ งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตนที่เปนพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ
1.ดานจิตใจทําตนใหเปนที่พึ่งตนมีจิตสํา นึกที่ดี สรางสรรคตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร
ประนีประนอมเห็นแกประโยชนรวมเปนที่ตั้งมากกวาประโยชนสวนตัว
2.ดานสังคมแตละชุมชนตองชวยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเปนระบบเครือขายชุมชนที่เขมแข็งเปน
อิสระ
3.ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมรูจักใหใชและจัดการอยางฉลาดพรอมทั้งหาทางเพิ่มมูลคา โดยใหยึด
อยูบนหลักการของความยั่งยืน
4.ดานเทคโนโลยีจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเทคโนโลยีที่เขามาใหมๆ มีทั้งดีและไม
ดีเราตองแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบาน และเลือกใชเฉพาะที่สอดคลองตรงกับความตองการ ความ
ประหยัด และสภาพแวดลอมรอบตัวเรา และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง
5.ดานเศรษฐกิจแตเดิมนักพัฒนามักมุงที่การเพิ่มรายได และไมมีการมุงที่การลดรายจา ย ในเวลา
เชนนี้จะตองปรับทิศทางใหม คือ จะตองมุงลดรายจายกอน เปนสําคัญและยึดหลักพออยู พอกิน พอใช
เทศบาลตําบลเกาะแตว เปนองคปกครองสวนทองถิ่นที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น ทําใหเทศบาลตําบลเกาะแตว ตองมีการเรียนรูและหาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานรวมกั นเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น ปจจุบันนี้เทศบาลตํา บลเกาะแตวไดจัดตั้งกลุ ม
เกษตรกรในตําบล ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใหประชาชน
สามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงพึ่งตนเองได มีภูมิคุมกันจากผลการกระตางๆ จากการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิ วัตน ดังนั้นจึงมีความจํา เปนที่จะตองใหศึกษาหาความรูเพิ่ม เติม ศึกษาแนวทางในการบริหาร
จัดการจากหนวยงานที่ประสบความสําเร็จ เพื่อนํามาศึกษาและประยุกตและปรับใชในพื้นที่เพื่อใหประชาชนมี
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คุณภาพชีวิตที่ดี อยูดีกินดี มีความสุข เทศบาลตําบลเกาะแตว ไดตระหนักถึงผลกระทบและปญหาดังกลาว
จึงได จัด โครงการทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดูงานใหกับ ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่ น
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และคณะกรรมการศูนยบริการฯ กลุมผูนําเกษตรกร เพื่อนํา
ความรูดังกลาวไปพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน และขยายตอยอดชวยเหลือประชาชนให
สามารถพึ่งตนเองไดมีความ "พออยูพอกิน" และมีความอิสระที่จะอยูไดโดยไมตองติดยึดอยูกับเทคโนโลยีและ
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน มีภูมิคมุ กันที่ดีในตนไมหวั่นไหวไปกับกระแสนิยม รวมกันสรางสังคม
ใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดชวยใหเศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อให ผูเขารว มโครงการไดรับการเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู มีความเขาใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืนตอไป
2. เพื่อ ใหผูเ ขา รับ การฝก อบรมมีค วามรู ความเขา ใจ ทักษะต า งๆ และทัศนคติ ที่ ดี นํา ความรู
ประสบการณจากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถายทอดใหกับกลุมที่รับผิดชอบตอไป
3. เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีใจสงบ มีชี วิตความเปนอยูอย างงาย ๆ
ไมฟุงเฟอ ทะเยอทะยาน ดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล ซื่อสัตย สุจริต ไมตองคิดเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น
4. กลุมเปาหมาย
ผูบ ริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล ลูก จา งประจํ า พนักงานจ าง และคณะกรรมการ
ศูนยบริการฯ กลุมผูนําเกษตรกร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตามที่โครงการกําหนด
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1. เชิญกลุมเกษตรกรและประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ติดตอวิทยากรบรรยาย
4. จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ใชในศึกษาดูงาน
5. จัดทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ
6. ประเมินผลการดําเนินการตามโครงการ
8. งบประมาณ
30๐,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตวศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.บุ คลากรเทศบาลตํา บลเกาะแตว และผูเ ขารวมโครงการไดรับการเพิ่มพูน ความรู พั ฒนาทักษะ
ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู มีความเขาใจสามารถดํารงตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ผูที่เขารับ รวมโครงการมีความรูความเขาใจสามารถนําองคความรูตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปปรับ ใชในชีวิตประจําวันไดจริงเพื่อเปนการลดคาใชจา ยในครัวเรือนและเพิ่มรายไดใหกับตนเอง
และประชาชนมี พ ออยูพ อกิน " และมี ค วามอิส ระที่ จ ะอยู ไ ด โ ดยไมต องติ ดยึ ด อยู กั บ เทคโนโลยี แ ละความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน มีภูมิคุมกันที่ดีในตน ไมหวั่นไหวไปกับกระแสนิยม รวมกันสรางสังคมให
เขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดชวยใหเศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ
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ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมอาชีพและกลุมตางๆในตําบล
2. หลักการและเหตุผล
จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน นับวาเปนสิ่งสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนเปนกระบวนการพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งและพึ่งตนเองได เปนอีกหนึ่งวิธีที่จะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพที่
หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ และสมาชิกในชุมชนยังสามารถนํา
สินคามาจําหนายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงมาใช
บริการเชนเดียวกับการอุดหนุนรานคาในชุมชนสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหกินของไทย
ใชของไทย ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึง และยังเปนการแกไขปญหาใน
ระดับเศรษฐกิจรากหญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให
กลุม อาชีพในชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองได ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น มี ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนจนที่ไมมีอาชีพ ใหมีรายไดเสริมสามารถครองตนเองใหอยูได สนับสนุนกลุมอาชีพที่มี
อยูใหไดรับการตอยอดเพื่อความเจริญเติบโตสามารถเปนสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเปนการ
สรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหอยูอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป
โครงการพัฒนาและสนับ สนุนการดํา เนินงานของกลุมอาชีพและกลุม ตา งๆจั ดขึ้ น ตามนโยบายของ
เทศบาลตําบลเกาะแตว ที่มุงเนนการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต เสริมสนับสนุนการการดําเนินงานของกลุมอาชีพ
ตามความเหมาะสม ใหแกก ลุมอาชีพเพื่อเปนการเพิ่ม รายไดลดรายจา ยแก ตนเอง ครอบครัว ชุ มชน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป
ดังนั้น สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของกลุมอาชีพ และกลุมตางๆในตํา บลโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาใชใหคนในชุมชนไดปฏิบัติตาม และใหบังเกิดไดในชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน
ดวยการรูจักการใชทรัพยากรภายในชุมชน ไดอยางคุมคา รูจักการรูรักสามัคคีภายในชุมชนดวยการรวมกลุม
เพื่อสรางอาชีพ สรางรายได ตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในอาชีพตางๆเพื่อใหสามารถนําไปเปนอาชีพเสริมกอใหเกิดรายไดตอ
ครอบครัวตอไป
2. เพื่อใหผูเขารว มโครงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนการรวมกันคิดรวมกันทํา และรวมกัน
พัฒนากอใหเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูสามารถเผยแพรใหกับผูสนใจตอไปได
4. เพื่อสรางอาชีพใหแกผูวางงาน หรือผูถูกเลิกจาง
4. กลุมเปาหมาย
กลุมอาชีพและกลุมตางๆในตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ ฯ
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2. ประสานไปยัง กลุมอาชีพและกลุมตางๆในตําบลประชาสัมพันธโครงการ
3. ดําเนินการตามโครงการ
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ
8. งบประมาณ
200,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูอาชีพตางๆเพิ่มมากขึ้น
2. ผูเขารับการฝกอบรมใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดความสามัคคีในชุมชน
3. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูที่สนใจภายในชุมชนได
4. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและมีทักษะที่สามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได
1.3การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันการศึกษาไดมีการเนนใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูในหลายๆดาน การจัดรูปแบบการเรียน
การสอนจึงตองมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องมีทักษะความคิดที่
สามารถนําไปแกปญหาและใชป ระโยชนในชีวิตประจําวันได ดังนั้นการนํา นักเรียนออกไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ ถือเปนการจัดการเรียนการสอนไดอีกทางหนึ่งที่มุงเนนและพัฒนานักเรียนใหไดศึกษาหาความรูรวมทั้ง
รูจักตัดสินใจ แกปญหาเฉพาะหนาดวยตนเองได การเรียนรูจากประสบการณจริง ยังถือเปนการสงเสริมใหมี
โลกทัศนที่กวางไกล ทันตอเหตุการณของสังคมและเทคโนโลยีในปจจุบันไดอีกทางหนึ่ง
เทศบาลตําบลเกาะแตว เห็นถึงความสําคัญของการเรียนรูจากการไดรับประสบการณจริงจึงไดจัดทํา
โครงนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียนขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองจากการ
สังเกต สัมผัส สภาวะที่เปนจริงเปนรูปธรรม การศึกษานอกสถานที่ยังเปนการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่
เปลี่ยนความจําเจ ทําใหเกิดความกระตือรือรน อีกทั้งยังเปนการผอนคลายทําใหมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณจากการไปทัศนศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน
2. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
3.เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความกระตือรือรน จากการศึกษานอกหองเรียน
4. กลุมเปาหมาย
1. โรงเรียนชุมชนบานดาน
2. โรงเรียนวัดสามกอง
3.โรงเรียนบานบออิฐ
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตามที่โครงการกําหนดในแตละปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1. จัดทําและขออนุมัติโครงการ
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2. ประชุมและวางแผนการดําเนินงาน
3. ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ทําหนังสือขออนุญาตผูปกครอง
5. ดําเนินการตามโครงการนํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู
6. สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ
70,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนไดรับประสบการณจากการไปทัศนศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน
2. นักเรียนนําความรูรจู ากประสบการณจริงไปปรับใชใหเกิดประโยชน
3.เด็กเกิดความกระตือรือรน ใฝศึกษาหาความรู
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการมุมเรียนรูดานศาสนา
2. หลักการและเหตุผล
ศาสนาเปนสิ่งหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นมาพรอมประชากรของโลกและไดมีวิวัฒนาการไปพรอมกันกับความ
เจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร ศาสนาไดแ บ ง ออกเป น หลายศาสนาเช น ศาสนาพุ ท ธศาสนาอิ ส ลามศาสนา
คริสต ศาสนาฮินดู ซึ่งแตละศาสนาก็มีผูใหกําเนิดและหลักคําสอนของศาสดา และพิธีกรรมที่เกี่ยวของ
แตกตางกันไป แตศาสนาก็มีจุดประสงคที่เหมือนกันคือตองการใหสังคมอยูอยางสันติสุขเทศบาลตําบลเกาะ
แตว ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของศาสนา จึงไดจัดทําโครงการมุมเรียนรูดานศาสนา เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ในการสงเสริมการเรียนรูของโรงเรียนภายในตําบลเกาะแตว เพื่อปลูกจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตของ
เด็กและเยาวชนในตําบลเกาะแตว
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสว นตน เพื่ อ
รักษาประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในระดับประถมศึกษาของรัฐ ในตําบลเกาะแตว
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณที่
ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของรัฐ ในตําบลเกาะแตว
6. พื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนในระดับประถมศึกษาของรัฐ ในตําบลเกาะแตว
7. งบประมาณดําเนินการ
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30,000.- บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่ จะเสียสละประโยชนส วนตน เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด/มัสยิด
2. หลักการและเหตุผล
ประชาชนทุกคน และบุคลากรในสวนราชการหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรและชุ มชนไปสูความสําเร็จทั้งดา นคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิท ธิ ผล
องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนาตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประชาชน และบุคลากรที่มี
คุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
เสมอ ในทางตรงกันขามหากประชาชน และบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือ
ขาดจริยธรรม คุณธรรมที่จําเปนในการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน ยอมทําใหสังคมหรือองคกรนั้นๆ ดอย
พัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากมีความรู ความสามารถแลว ยอมตองมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ รวมดว ย เปนตัว ชี้นําทางในการใชชีวิตประจําวัน การปฏิบัติงานตาม
หนาที่และบทบาทแหงตนเอง โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผตองาน
ตอ
หนวยงาน ตอเพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว
ยอมนํา พาสังคมหรือหนว ยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนา มากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล
เทศบาลตําบลเกาะแตว จึงไดจัดโครงการ“พาลูกจูงหลานเขาวัด/มัสยิด” ขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมและ
ปลูกฝง ใหประชาชนทุกภาคสวน ตั้งแตผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดทั้งประชาชน
และเด็ก อีกทั้งยังเปนการสรางความสมัคสมานสามัคคี เสริมสรางความอบอุนในครอบครัวและชุมชน โดยการ
ปลูกจิตสํานึกใหมีการนํา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และทางศาสนาอิสลาม มาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต ใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง มี
เจตคติที่ดี
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อให ผูปกครองและบุตรหลาน อีกทั้งคณะผูบริหาร บุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม และนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหผูปกครอง บุตรหลาน คณะผูบริหาร บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และศาสนาอิสลาม มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน
ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งขึ้น
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4. เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
ใหแกเด็ก เยาวชน ผูปกครอง คณะผูบริหาร และบุคลากรของเทศบาลตําบลเกาะแตว
4. กลุมเปาหมาย
เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด /มัสยิด
2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
3. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการตางๆ
4. ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
8. งบประมาณ
60,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนและบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา/ศาสนาอิสลาม อยาง
แทจริง
2. ประชาชนและบุคลากรสามารถนํา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา/ศาสนาอิสลาม มาใชในการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง
3. ปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และ
เจตคติตอองคกรตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการ “คนดี ศรีเกาะแตว”
2. หลักการและเหตุผล

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งพระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสวัน
ขึ้นปใหม 2515 ความตอนหนึ่งวา “ทุกคนจะตองรวมกันรักษาความดีงามใหดํารงมั่นคงอยูในแผนดิน
เพื่อความเปนปกแผน ความผาสุก และความกาวหนาของประเทศชาติ และของคนไทย ทุกถวนหนา”
เทศบาลตําบลเกาะแตว ขออันเชิญกระแสพระราชดํารัสดังกลาวนอมนํามาเปนหลักการ และ
แนวทางในการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการยกย อง เชิดชูและมอบรางวั ล หรือประกาศเกียรติคุณแก
ผูกระทํ าความดี เพื่อ สงเสริม สรางขวั ญและกํ าลังใจแก คนดีเหลานั้น ใหรวมกัน สรางสรรค สังคมที่มี
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนเป น แบบอย า ง เพื่ อ ปลุ ก กระแสการสร างสั งคมแห งความดี อย า งเป น
รูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญ ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข
อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงการตอตานการทุจริตไดเปนอยางดี
3. วัตถุประสงค
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1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในตําบลเกาะแตว ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบที่จะตอง
รักษาไวซึ่งสถาบันชาติสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. เพื่อยกยองผูกระทําความดีอันประจักษแกสังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อสรางขวัญกําลังใจ ตลอดจนปลูกจิตสํานึก และกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดี
และมีสวนรวมในการรณรงค รักษาและสงเสริมคนดี
4. กลุมเปาหมาย

1. นักเรียนในโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ตาํ บลเกาะแตว
2. เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ

1.รับโลเชิดชูเกียรติ สถานที่จัดงานวันเด็กแหงชาติ ณ โรงเรียนบานบออิฐ
2. รับของที่ระลึก พรอมโลในการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ

1. จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ประสานโรงเรียนในระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตําบลเกาะแตวเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
เปนตัวอยางที่ดี ดานคุณธรรม จริยธรรม
3. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาคัดเลือก เด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลเกาะแตว
4. ดําเนินการตามโครงการ
8. งบประมาณ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. เด็ก และเยาวชน ประชาชนที่ไดรับการคัดเลือก ไดรับการยกยอง ใหเปนตัวอยางที่ดี
2. เปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป
3. ชุมชนจะมี คนดี เพิ่มมากขึ้น และนําไปสูการเปนสังคมแหงคุณธรรม และจริยธรรม เปนที่
ภาคภูมิใจของคนในชุมชน
มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลเกาะแตว
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
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และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กํา หนดวิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่เปน อยู ในปจ จุบัน ไมใชตําแหนงหนา ที่ในทางทุจ ริต ประพฤติมิช อบ โดยไดกํา หนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคก รปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทํา บริการสาธารณะ
รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทํา
ไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ต องยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสว นทองถิ่นเปนเรื่ องที่มีคําครหา ที่ไดสรา ง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่น ใหเหือดหายไป
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารเทศบาลตําบลเกาะแตว ตองแสดงเจตจํ านงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหเทศบาล
ตําบลเกาะแตว บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร
4. กลุมเปาหมาย
1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน
3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ

38

1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
3.จัดตั้งคณะทํางาน
4. ประชุมคณะทํางาน
5. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6. ประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
8. รายงานผลการดําเนินงาน
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลเกาะแตว 4 ป
ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรเทศบาลตําบลเกาะแตวได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเกาะแตว
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนัก งานเทศบาล ลูกจ า งประจํา และพนักงานจา งของเทศบาลตํา บลเกาะแตว เปน บุค ลากรที่ มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิด ประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒ นางานขององคกรจะบรรลุ ผลได ตองเริ่ มมาจากบุค ลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป
เพื่ อใหเ ปนไปตามพระราชบั ญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทา ย ที่ กํา หนดใหก าร
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
มาตรา 6 ที่ กํ าหนดใหก ารบริหารกิจ การบ า นเมือ งที่ ดีนั้น ตองกอใหเ กิด ประโยชนสุ ข ของประชาชน เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
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ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อ ให ก ารปฏิ บัติ ง านบุ ค ลากรมีรูป แบบ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านที่ ถู ก ต อ ง โปร ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี
คนเกงเขามาทํางาน
4. กลุมเปาหมาย
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวนอยางนอย 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลาเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา
ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได
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ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตํา บลเกาะแตว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองส ว นทองถิ่นรู ป แบบหนึ่ งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
ตอ งทํา อีกมากมายในการใหบริ การสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริ การติ ดต อ กับหน วยงานตา งๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยูกับฝา ยผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต
ไปยังหัวหนา หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อใหเ ปนไปตามพระราชบั ญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทา ย ที่ กํา หนดใหก าร
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ กํา หนดใหนายกเทศมนตรี มีอํา นาจหน า ที่ ใ นการสั่ ง อนุญ าต และอนุมั ติ
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ
นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล
ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย
ดังนั้ น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบา นเมื องที่ ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. กลุมเปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวนอยาง
นอย 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปละ
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่เี กี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการจางเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตํา บลเกาะแตวมีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่
กฎหมายกํ า หนดให เ ป นหน า ที่ข องเทศบาลและในการปฏิ บัติ ห นา ที่ นั้ น ต อ งเปน ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของ
ประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณการ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลข าวสาร ใหเป น ไปตาม
กฎหมาย ระเบี ยบ ข อบัง คับ จากภารกิจ หนา ที่ในการจัดทํา บริก ารสารธารณะใหแก ป ระชาชนในทอ งถิ่ น
เทศบาลในฐานะผูใ หบ ริก ารก็จ ะไมท ราบว า ภารกิจ ที่ใหบ ริก ารไปนั้ น ประชาชนไดรับ ประโยชน หรือ เกิ ด
ประโยชน สูง สุดแกป ระชาชนมากน อยเพีย งใด การใหบ ริก ารมีคุณ ภาพเพียงใด ตอบสนองความตอ งการ
ผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เพื่อ ใหเ ปนไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท า ย ที่กํ า หนดให ก าร
ปฏิบัติงานตามหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่ อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธี ก ารบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เป ด เผยข อ มู ล ข า วสาร ตามพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ หารกิ จ การบ า นเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กํา หนดใหการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดีนั้น จะตองกอให เกิ ดประโยชนสุขของ
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ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ เทศบาลจึงไดดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการ
ใหบริก าร เพื่อ ประโยชนใ นทอ งถิ่น ลูกจ า งและพนักงานจา ง อีกทั้งเพื่ อเปน การสรา งความโปรงใสในการ
ใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัด จา งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึก ษาของรัฐที่ มีก ารสอนในระดั บปริญ ญาตรีขึ้น ไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว จํานวน 1
ครั้ง ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจา งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดํา เนินการสํา รวจความพึง พอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตํ า บลเกาะแตว ตามรูป แบบที่
กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลตําบลเกาะแตวทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
20,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะแตว
จํานวน 2 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
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ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปน กระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลเกาะแตว ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ
ใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลาเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดวย
เหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ของเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานเทศบาลตํา บลเกาะแตว โดย
แตงตั้งปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตวเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลตําบลเกาะแตว ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
6.2 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาลตํ า บลเกาะแต ว โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูอํานวยการกอง และพนักงานเทศบาลตําบลเกาะแตวที่รับผิดชอบงานการ
เจาหนาที่เปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบล
เกาะแตว เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบั ญชาไดพิจ ารณาไวโ ดยเจา หน าที่ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบล
เกาะแตว รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลเกาะแตวพิจารณาทบทวนผล
การพิ จารณาการประเมินผลการปฏิบัติร าชการตามที่ค ณะกรรมการกลั่น กรองการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการของพนั ก งานเทศบาลตํ า บลเกาะแต ว เสนอมา โดยใช ห ลั ก เกณฑ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลาเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึง
มีกิจ กรรมควบคุมให บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตํา บลเกาะแตว จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสื อสั่งการที่เ กี่ย วของ ซึ่งถือ เปน เรื่อ งสําคัญที่อ งคกรปกครองสว นทองถิ่ น จะตองทํา ตามกฎหมาย
ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะแตว
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล
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ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ซึ่งกํ า หนดใหมีการ
บริ หารราชการอย า งมี ประสิทธิภ าพและเกิดความคุ มคา ในเชิ งภารกิ จของรัฐ และเกิ ดประโยชนสูงสุ ดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเ ปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการพัส ดุ ป 2535 และแก ไ ข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
2. เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3. เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
4. เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
6. เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
2. จํ า แนกวิธี ก ารจั ด ซื้ อ จัด จ า งและคิ ด เป น ร อ ยละของจํ า นวนโครงการและร อ ยละของจํ า นวน
งบประมาณ
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
7. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
3. ผู ปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจั ดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
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ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ: สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
งานขององค ก รจะบรรลุ ผลไดต อ งเริ่ม มาจาก การมีความโปรง ใสในการปฏิบั ติง านของบุ คลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพมีความนาเชื่อถือจะตองมีมาตรการในการทํางาน
ที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได โดยเฉพาะความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณทั้งนี้เปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
2. เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3. เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง เทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคูมอื การปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานใน
การจัดหาพัสดุ
2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
2.มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตําบลเกาะแตวมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนา ที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ใหมีประสิท ธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
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เพื่ อใหเ ปนไปตามพระราชบั ญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทา ย ที่ กํา หนดใหก าร
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กํา หนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป นหนาที่ของ
เทศบาล ทั้ งนี้ ตามพระราชบัญญัติข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจั ดซื้อ – จัดจา ง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขา วสารเกี่ย วกับการจั ดซื้อ – จัดจ างของเทศบาลทุ ก
โครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาล
2. เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลเกาะแตว
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึง ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจา งไมนอยกวา รอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
ลําดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : มาตรการปองกัน การทุจ ริต และสรา งความโปร งใสในการดํ า เนิน งานทะเบีย นและบั ตร
ประจําตัวประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตํ า บลเกาะแต วมี ภ ารกิ จ ให บ ริก ารงานทะเบี ย นและบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนให บ ริ ก าร
ประชาชนเกี่ยวกับการแจงเกิด แจงตาย ยายที่อยู กําหนดเลขที่บาน และขอมีบัตรประจําตัวประชาชน โดย
ดําเนินการ ณ ที่วาการอําเภอเมืองสงขลา ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อบริการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการที่ดี
ในขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ไดกําหนดแนวทางเพื่อปองกันการทุจริตและสรางความ
โปรงใสในการดําเนินงานโดย
- ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยในการจัดเก็บขอมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเขาสูระบบตอง
เปนผูรับผิดชอบเฉพาะ ที่ตองผานการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ หรือลายพิมพนิ้วมือของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติและผูอนุมัติ/นําระบบถายสําเนาลายพิมพนิ้วมือมาใชในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลกอนการจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการปองกันการทุจริต และสรางความมั่นใจแกประชาชนในเรื่อง
ความถูกตองของระบบงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนอีกดวย
- ใชม าตรการควบคุม และตรวจสอบ เพื่ อปองกัน การทุ จ ริต ทางการทะเบี ย นและบัตรประจํ า ตัว
ประชาชน โดยนายทะเบียนทองถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแตละวัน) ดวยตนเอง อยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง ดวยโปรแกรมการตรวจสอบและปองกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชนในชองทางระบบสารสนเทศ ภายในเครือขายกรมการปกครอง
นอกจากนี้ ยังมีการกํา หนดระยะเวลาดํา เนิน การของแตละกระบวนงาน ใหบ ริการตามลํ า ดับ จั ด
สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนให
ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค
1. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ
2. เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดํา เนิน งานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกตองของระบบงาน
ทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
งานทะเบียนและบัตรเทศบาลตําบลเกาะแตว ที่วาการอําเภอเมืองสงขลา
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6. วิธีดําเนินการ
1. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ใหประชาชนไดรับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2. ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ
ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานทะเบียนและบัตร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ
2. ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
ลําดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใชบัต รคิวในการติดตอราชการในการติดต องานทะเบียนและบัตรประจํ าตั ว
ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตํา บลเกาะแตว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองส วนทองถิ่นรูป แบบหนึ่ งที่ มี
อํา นาจหนา ที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํ านาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เป น
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
เทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ
และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความ
ตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจาหนา ที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอ
มาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อใหเ ปนไปตามพระราชบั ญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทา ย ที่ กํา หนดใหก าร
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปดเผยขอมูลขา วสารอยา งโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวา ดว ยหลัก เกณฑ และวิ ธีการบริ หารกิจ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อ
บรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ไมมีขั้ นตอนการปฏิ บัติง านเกิด ความจํา เปน และประชาชนไดรับ การอํา นวยความสะดวก และไดรับ การ
ตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
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ดังนั้น เทศบาลตํา บลเกาะแตวไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมา
รับบริการ
2. เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
3. เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
4. เพื่อเป นเกราะปองกันในการปฏิบัติหนา ที่ของเจาหนา ที่มิให กระทํา การแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ
งานทะเบียนและบัตรเทศบาลตําบลเกาะแตว ที่วาการอําเภอเมืองสงขลา
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
2. ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
3. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
4. ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว
5. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6. สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานทะเบียนและบัตร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มี ก ารใชบั ตรคิ ว สํา หรับ ใหบ ริ การแก ป ระชาชนตามลํ า ดั บ กอ นหลั ง สํ า หรั บ หน ว ยงานที่
ใหบริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70ของผูมาขอรับบริการ
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดํา เนินการดั งกล า วเปน ไปตามกรอบรวมทั้ง ทิศ ทางและแนวทางการบริหารราชการดั ง กล า ว จึ งได มีก าร
ประกาศใชพ ระราชกฤษฎีกาว า ดว ยหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารบริ หารกิจ การบา นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กํา หนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน
เทศบาลตําบลเกาะแตวเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตวใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคาํ นึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ
4. เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว และผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
(1) ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรบั ผิดชอบใหเปนปจจุบัน
(2) ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
(3) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
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(4) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
(5) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
(6) จั ดทํ า คํา สั่ง การใหบ ริก ารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ดใหมี การให บ ริ การแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
(7) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3. มีทศั นคติ วิธีคดิ วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวั ดผลการ
ดําเนินงานได
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น ก็
เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลื อก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข า ยของความรั บ ผิ ดชอบที่จ ะมอบหมายให ผู ใต บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่ อใหการบริหารราชการของเทศบาลตํา บลเกาะแตว ภายใตก รอบอํานาจหนา ที่ตามที่ กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเกาะแตว ปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตว รองปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตว
หรือหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. จั ด ทํา บั น ทึ กเสนอเพื่ อพิจ ารณาขออนุมั ติ อนุญ าต สั่ง การ แต ง ตั้ ง มอบหมาย คณะผูบ ริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ
3. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน
ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บั ญญัติอํานาจหนา ที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางใน
การประพฤติมชิ อบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได
กํ า หนดมาตรการใหมีก ารมอบอํา นาจของนายกเทศมนตรีใหร องนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการใชดุ ลยพินิจตา งๆ ของฝ ายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลัก การบริหารกิจ การ
บานเมืองที่ดี
2. เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 3 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
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2. ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญ าตกอสรา งอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติม ดัดแปลง
อาคารเป นตน ซึ่ง ล ว นแตเ กี่ย วขอ งกั บ สิท ธิ หน า ที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่ จะใช อํา นาจอยู กั บ
นายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริต
ขึ้นมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบั ญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เปนไปอยางรอบคอบ
2. เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ใหกับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือผูอํานวยการกองชาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลเกาะแตวมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรี ใ นการใช อํ า นาจเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบ
กองชางเทศบาลตําบลเกาะแตว
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตํา บลเกาะแตว เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองส ว นทองถิ่นรู ป แบบหนึ่ งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
ตอ งทํา อีกมากมายในการใหบริ การสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริ การติ ดต อ กับหน วยงานตา งๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยูกับฝา ยผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต
ไปยังหัวหนา หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อใหเ ปนไปตามพระราชบั ญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทา ย ที่ กํา หนดใหก าร
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ กํา หนดใหนายกเทศมนตรี มีอํา นาจหน า ที่ ใ นการสั่ ง อนุญ าต และอนุมั ติ
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ
นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล
ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลาเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล
ดังนั้ น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบา นเมื องที่ ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
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3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. กลุมเปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ประกอบดวย
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และหัวหนา สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนา
สวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่เี กี่ยวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกยองผูมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบลเกาะแตว
จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี
เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
เปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปน
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
3. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่ดาํ รงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
ผา นทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาลตําบลเกาะแตวเว็บไซตเทศบาลตํา บลเกาะแตว สื่อสังคม
(Social Media) เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเกาะแตว”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติร าชการใหเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ กํ าหนดมาตรการกํ า กั บการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บัติ ร าชการ รวมทั้ ง มาตรา 45 กํ า หนดให สว นราชการ จั ด ให มีค ณะผู ป ระเมิน อิ ส ระดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
เทศบาลตําบลเกาะแตว จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตําบลเกาะแตว กับปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตว และ
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หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเกาะแตว
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํา นัก/กอง/ฝา ย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
4. เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
เทศบาลตํา บลเกาะแตว ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามที่กํ าหนด และรับ
สิ่งจู งใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบัน ทึกขอตกลงการปฏิ บัติราชการระหวา งนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัด เก็ บ ข อมูล เพื่ อ ใหก ารดํา เนิน การเปนไปตามเป า หมายที่กํ า หนด และการมี ส ว นร วมของผูบ ริห ารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว

59

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1

ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การแตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยเทศบาลตําบลเกาะแตว มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเป ดโอกาสให ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรีย น แจงเบาะแส เสนอข อ คิด เห็น ซึ่งสามารถยื่ น คํ า
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลเกาะแตว รวมถึงจัดทําคูมือดํา เนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตํา บลเกาะแตว ขึ้น เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตา งๆ เจา หนา ที่รับผิ ดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
2. เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรบั ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
2. จัดทําคูมอื ดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเกาะแตว
3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม
4. เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเกาะแตว
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
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ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลเกาะแตว
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเกาะแตว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลเกาะแตวใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเทศบาลตําบลเกาะแตว เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเกาะแตวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ)
แลว เทศบาลตําบลเกาะแตวยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวน
ราชการ
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลังมีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํา นักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนา หนวยงานคลังปฏิบัติ
ตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง ส.
ต.ง.แลว แต ส.ต.ง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวา
ราชการจั ง หวั ด ให เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด รั บ ทราบผลการวิ นิ จ ฉั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานนิติการและดําเนินการทางวินัย มีหนาที่
ดํา เนิ นการใหเปน ไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ย งธรรม ไม เลือกปฏิ บัติ กรณีมีเ รื่องร องเรีย น
กลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํา นักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนิน การตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเกาะแตวเพื่อความโปรงใส
และปองกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2. เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
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ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนา ที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเกาะแตว
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. เทศบาลตําบลเกาะแตวมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
2. เทศบาลตําบลเกาะแตวมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กลไกการกํ า กับ ดูแ ลองคก รปกครองสว นทอ งถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนท องถิ่ นแต ละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริต
จะเกี่ ย วข อ งกั บ การใชจ า ยเงิ น ไปโดยชอบด ว ยกฎหมายระเบีย บข อ บั ง คั บ หรื อไม หรื อ ตรวจสอบเพื่ อ ให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํา นักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนา ที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเกาะแตวจากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
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ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรั บ การตรวจจากคณะทํ า งานตรวจประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป หรื อ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสวนราชการสังกัดเทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลเกาะแตวใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลเกาะแตวจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเกาะแตว วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุ จริตประพฤติมิชอบไดกํา หนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกํา หนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผ นดิน ที่ มีธ รรมาภิบาลและการป องกันปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ เป น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลเกาะแตว
จึง ไดจั ดทํ า มาตรการการดํา เนินการเกี่ย วกับ เรื่องรองเรีย น กรณีมีบุค คลภายนอกหรือ ประชาชนกล า วหา
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเกาะแตววาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
หรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอ
ขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนใน
การชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีก
ทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตําบล
เกาะแตว ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
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“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลตําบล
เกาะแตวลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตวอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
6. วิธีดําเนินการ
1. ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า มี มู ล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
2. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
3. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงา ย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
4. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 7 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : จัดอบรมใหความรูผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การอบรมใหความรูผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เปนหนึ่งในงานที่เทศบาลตําบลเกาะ
แตว ปฏิบัติเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีและสงเสริมใหผูประกอบการมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวม
ไปถึงความปลอดภัยในการทํางาน และความปลอดภัยของชุมชน โดยในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตวมีสถาน
ประกอบการประเภทตางๆ มากมาย สถานประกอบกิจการหรือรานคาตางๆโดยทั่วไปลวนแตเปนกิจการที่ทํา
การผลิตสินคา ซึ่งเปนปจจัยสี่ ที่จําเปนตอการดํา รงชีวิตของประชาชน เชน รานอาหารอาหาร หรือเครื่องใช
นานาชนิด รวมทั้งการเลี้ยงสัตว เปนตน ซึ่งลวนแตเปนกิจการสําหรับการดํารงชีวิตของประชาชน
ดวยเหตุนี้ผูประกอบกิจการประเภทตางๆ ที่มีอยูในชุมชนจําเปนตองมีความรูในเรื่องดังกลาวดวยเพื่อ
มิใหประชาชนตองไดรับผลกระทบตอ สุขภาพอนามัย และการดํารงชีพ โดยปกติสุขจากการประกอบกิจการ
หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ การประกอบกิจการใดๆ จําเปนตองดําเนินกิจการใหถูกตองดวยลักษณะ หรือ ปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและมิใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ของประชาชนนั่นเองการ
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ควบคุมดูแลและใหความรูในเรื่องการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว
จากเหตุผลดังกลาวเทศบาลตําบลเกาะแตวจึงไดจัดทําโครงการ “จัดอบรมใหความรูผูประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ”
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1.เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
2.ประชุมปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของในการจัด
3.ประสานงานหนวยงานเครือขายเพื่อจัดทีมวิทยากรในการใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรม
4.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม
5.ดําเนินงานตามโครงการฯ
6.สรุปผลโครงการโดยรูปภาพประกอบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนผูเขารวมอบรม
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธขา วสารทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดว ยพระราชบัญ ญัติขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กํา หนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลเกาะแตวไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สาํ คัญและเขาถึงงาย
2. เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3. เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น

65

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคาประกวดราคา/
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
- จัดทําวารสาร/ปฏิทินเผยแพร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
300,000
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การจัดทําบอรดประชาสัมพันธขาวสารทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดว ยพระราชบัญ ญัติขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กํา หนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงไดจัดทําโครงการ“การจัดทําบอรดประชาสัมพันธขาวสารทองถิ่น”
ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลเกาะแตวไดงายและสะดวกมากขึ้นประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล ทั้งนี้
เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่
อยางโปรงใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีสถานที่ปดประกาศขาวสารของทองถิ่น
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2. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ
2. เพื่อสรา งจิ ตสํา นึกใหเกิดการเรียนรู รับ รูและเขา ใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยา ง
ถูกตองและโปรงใส
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อใหมีการจัดทําบอรดประชาสัมพันธในทองถิ่น เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของ
เทศบาลตําบลเกาะแตวใหแกประชาชนโดยทั่วไปอยางกวางขวาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. เสนออนุมัติโครงการ
2.ประชุมปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของ
3.ดําเนินงานตามโครงการฯ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
100,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเกาะแตวติดเปนรอยละของความ
พึงพอใจของประชาชน
- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเกาะแตว เชน เว็บไซต
หนวยงาน บอรดประชาสัมพันธที่เทศบาลและตามหมูบาน เปนตน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดว ยพระราชบัญ ญัติขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กํา หนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของ
หนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก
หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)หมายเลข
โทรศัพ ทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตา งๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให
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ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตําบลเกาะแตวไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
2.เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 3 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเกาะแตวตามชุมชนหมูบาน/
- ประกาศเสียงตามสายหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่/หอกระจายขาว/
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน
สืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประกาศผานเว็บไซตเฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน/เว็บบอรด/
ทองถิ่น
.7ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และการรับ
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับ ทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต างๆ เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชนดังนั้น
การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และการรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง จึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรเผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบและตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
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เพื่อเผยแพร ขอมูลขาวสารดา นการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพ ยสินของเทศบาล และการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง รวมทั้งการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเสริมสรา งและพัฒนาเครือขา ยในการติดตามและตรวจสอบการทุจ ริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงิ น การคลั ง ผ า นทางเว็ บ ไซต ข องเทศบาลตํ า บลเกาะแต ว และป ด ประกาศข อ มู ล ดั ง กล า วที่ บ อร ด
ประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเกาะแตว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
1. ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ดว ยการพัส ดุ ของหน ว ยการบริ ห ารราชการสว นทอ งถิ่ น
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ขอ 12 วรรคทาย กําหนดใหมีสถานที่กลางสําหรับ
เปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และประกาศกรมสงเสริมการ
ปกครองท องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสํา หรับเปนศูนยรวมข าวการจัดซื้อจัดจา งของหนวยบริหารราชการสว น
ทองถิ่น ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชสถานที่กลางดําเนินการ
ตามระเบียบจะตองรวมกันรับผิดชอบคาใชจายในการอํานวยการของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกลาวใหแกหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นที่เปนเจาเปนผูดําเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณใหแกสวนราชการที่เปนที่ตั้งของ
สถานที่กลางดําเนินการแทนก็ได ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกลาวใหทําเทาที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ของสถานที่กลาง อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เปนเจาภาพ
หรื อ สว นราชการอื่นที่เ ปนที่ ตั้ง ของสถานที่กาง ให ถือปฏิ บัติตามแนวทางการสนั บ สนุ น งบประมาณให แ ก
หนวยงานของรัฐตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดดวย
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2. อําเภอเมืองสงขลา มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่จํานวนมากซึ่งแตละแหงมีงบประมาณ
ในการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองพอสมควร จําเปนที่จะตองจัดใหมีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพื่อหาผู
รับจางในการดําเนินโครงการพัฒนาของตนเปนประจําและมีจํานวนมากขึ้นทุกป ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลได
มีนโยบายในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ไมใหเกิดขึ้นกับทุกสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปองกันปญหาดังกลาวดวยนโยบายการปราบปรามผูมีอิทธิพลในการสมยอม
ในการเสนอราคา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทุกแหงใช
สถานที่กลางที่จังหวัดกําหนดเพื่อเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง ในการยื่นซองและเปดซอง
สอบราคา ประกวดราคา
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหศูนยขอมูลขา วสารการซื้อการจา ง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอํ า เภอมีความ
โปรงใสเชื่อถือได
2. เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เพื่อใหสถานที่รับซอง – เปดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพรอม ปลอดภัยและ
สามารถดําเนินการตามไดตามระเบียบกฎหมาย
4. เพื่อสรางการบริการที่ดีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนผูมาติดตอ
5. เพื่อใหวัสดุ อุปกรณและสถานที่ในการดําเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพรอมอยู
เสมอ
6. เพื่อสรางมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแมสายเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน
7. เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสงขลา ใหมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
และมีสถานที่สําหรับการเผยแพรองคความรูตางๆ ใหแกประชาชนในเขตพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการอุดหนุนงบประมาณใหศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจา งอําเภอเมืองสงขลา ที่ตั้งณ ที่ทําการอําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
6. วิธีดําเนินการ
อุดหนุนงบประมาณรายจายประจําป 1 ครั้ง/ป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกแหง
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2. มีสถานที่ในการปดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
ระดับอําเภออยางเปนระเบียบและมั่นคงถาวร
3. มีสถานที่รับซอง – เปดซอง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอม มีความโปรงใส สะดวก
และเปนไปตามแนวทางเดียวกัน
4. มีความสะดวกคลองตัวในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. ผูมาติดตอราชการหรือผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เกิดความพอใจในการ
บริการและความยุติธรรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ และการ
ใหบริการตอนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี
7. ผูมารับบริการเกิดความรูสกึ ประทับใจ ในการไดรับบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันในการติดตอ
ราชการหรือการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
8. ทําใหการบริหารจัดการในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ
9. คณะผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่นและประชาชน
ผูมาติดตอราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีตอสวนราชการ
10. ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และมีขอมูลในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ครบถวน ถูกตอง
11. ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสงขลา ไดรับการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มาตรา 4
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลเกาะแตวไดดาํ เนินการจัด โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลเกาะแตว
ประจําป พ.ศ. 2561– 2564 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปถัดๆไป
ดวย
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทีเ่ ปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น
2.เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
3. เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล
4. เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
5. เพื่อฝกใหประชาชนไดรว มกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
6. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม ในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว สําหรับให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
3. ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
5. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6. จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
7. จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน
8. จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหเทศบาลตําบลเกาะแตว และหนวยงานที่เกี่ยวของ
9. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน ทุกหมูบาน ทุกชุมชนชุมชน
ระหวางตุลาคม 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
300,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมตําบลเกาะแตว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงไดจัดทํา โครงการประชุม
ประชาคมตําบลเกาะแตวขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
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เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ดวย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนาํ ชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะแตว กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
เขารวมการประชุมประชาคม
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางาน
2. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ ประชุมประชาคม
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลเกาะแตว
4. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
20,00.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ความพึงพอใจของประชาชน
2. ประชามีสว นรวมในการพัฒนาทองถิ่นและทองถิ่นเกิดการพัฒนาตรงตามความตองการของ
ประชาชน
3. ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลเกาะแตว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลเกาะแตวเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตอ งการของประชาชน เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงมีการจัดตั้ ง ศูน ยรั บเรื่อ งราวรอ งทุ กข
เพื่อไวสํา หรับรับเรื่ องรองเรียน/รองทุก ข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
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1. เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
2. เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรบั ความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
3. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน
4. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
6.2 ทางโทรศัพท
6.3 ทางเว็บไซต / เฟสบุค ฯลฯ
6.4 ทางไปรษณีย
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานนิติการสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลเกาะแตว
2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
3. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
2. เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3. เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
2. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลเกาะแตวเปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการบริการให
ประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราว
หรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง
เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพื่อแกไขปญหา
ใหประชาชนโดยเร็ว

3. วัตถุประสงค
1. เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว
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2. เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ
3. เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่
4. เปาหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลเกาะ
แตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
3. รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลเกาะแตว
4. ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ง
การเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
5. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) facebook
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกขรองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชน/
ไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเกาะแตว
2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข
3. ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน วัน 15
ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการพบปะเสวนาเพื่อพัฒนาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลเกาะแตวเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก
จึงไดจัดทําโครงการพบปะเสวนาเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวา
ตองการใหเทศบาลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจ
ดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวา
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บริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียคาใชจา ยหรือเสียเวลาเพิม่ ขึ้น
2. เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานของเทศบาล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ
ในเขตเทศบาลทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดใหออกเทศบาลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ตําบลเกาะแตว โดยแบงเปนแตหมูบาน / ชุมชน
6. วิธีดําเนินการ
.1จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
.2จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
.3ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแก
ประชาชน
.4กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่
.5ประสานงานกับทุกสวนการงาน
.6ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา
.7นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน
.8ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
20,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรบั บริการที่สะดวก
รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ของเทศบาลตําบลเกาะแตวอยางทั่วถึง
2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาที่ของเทศบาล
รวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะแตว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลเกาะแตวในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองคกรใน
การจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเกาะแตวขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะแตวและแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล
ตําบลเกาะแตวใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลเกาะแตวกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลเกาะแตวมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะแตวเพื่อ
เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเกาะแตวและรางแผนพัฒนาสี่ป
เทศบาลตําบลเกาะแตวเพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะแตวความตองการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตาน
การทุจริต

มิติที่4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
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ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงไดมีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลเกาะแตว
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลเกาะแตวทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวา จะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึง่ ไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
เทศบาลตําบลเกาะแตวพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเกาะแตวขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเกาะแตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่ง
จะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ
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6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว/ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลเกาะแตว
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดาํ เนินการแกไข
3. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
4. มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
5. ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการที่
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
2. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
4. ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว
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5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลตําบลเกาะแตวอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตวภายในเกาสิบวันนับแต
วันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ และดําเนินการอยางตอเนื่อง
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตําบลเกาะแตว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรบั บริการ
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมศึกษาดูงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะแตวพนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป
มีการเพิ่มพูนความรูและไดแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนาทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาลตําบลเกาะแตว
จึงไดจัด “โครงการอบรมศึกษาดูงาน” เพื่อศึกษาหาความรูแ ละแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนาทองถิ่น
ใหแก ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป
3. วัตถุประสงค
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1. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะแตวพนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป
ศึกษาหาความรูและแลกเปลีย่ นประสบการณในการพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะแตว พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป นํา
ประสบการณที่ไดรับกลับมาพัฒนาตําบลเกาะแตว
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารเทศบาลตําบลเกาะแตว และสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตามที่โครงการอบรมกําหนด
6. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของทราบ
2. ชี้แจงรายละเอียดตางๆ และขอตกลงรวมกัน
3. ขออนุมัติจัดทําโครงการอบรม ติดตอประสานงานวิทยากร สถานที่พัก และสถานที่ศึกษาดูงาน
4. เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ
5. จัดอบรมโดยวิทยากรผูมีความรู
6. เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
7. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการโครงการใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตามที่โครงการกําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
200,000.- บาท หรือตามโครงการกําหนด
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะแตว พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป นํา
ประสบการณที่ไดรับกลับมาพัฒนาตําบลเกาะแตว
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสว นรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
2. เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
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ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะแตว
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริตไดแก
- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะแตว
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเกาะแตวตามชุมชนหมูบาน/
- ประกาศเสียงตามสายหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่/หอกระจายขาว/
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ประกาศผานเว็บไซตเฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน/เว็บบอรด/
ทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะแตว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2. นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

