๑

ส่วนที่ ๑
บทนา
หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยรัฐ ธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง ในการบริหารงานโดยอิสระในการ
กาหนดนโยบาย การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังมีปัญหา
หลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาการบริหารราชการ ซึ่งอาจมีพฤติกรรมส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเอง หรือพวกพ้องโดยมิชอบ มี การกระทาในลักษณะที่เป็นทางการขัดกันแห่งประโยชน์ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม
เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้เห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงมีการดาเนินกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ท้องถิ่นปลอดทุจริต ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และมีความพร้อมที่จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอื่นๆ และคาดหวังให้เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ขยาย
แนวคิด สร้างแนวร่วมจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือองค์กรอื่นๆ เป็นเครือข่ายการป้องกันการ
ทุจริตต่อไป
ดังนั้น เทศบาลตาบลสันโป่ง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. กาหนดไว้ประกอบด้ว ย
4 มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารและข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาของ อปท.
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.3 การปลูกจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ การบริหารงานบุคคล
๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณ
๒.๒.๓ การบริหารงบประมาณสาธารณะและการบริการประชาชน
2.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

๒
2.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานหรือบุคคล การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ อปท.
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท.
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท.
ภารกิจตามมิติ
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่ สตง.กาหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาเทศบาลตาบลสันโป่ง ให้มีการบริห ารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความเข้มแข็งบริหารราชการ บังเกิดประโยชนสุขแก่ประชาชนและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลฯ
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณา ดาเนินกิจกรรมในการสร้างความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และประเทศชาติ ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาลตาบลสันโป่ง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสั ตย์ สุ จริต
คุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

เป้าหมาย
๑. บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาของเทศบาลตาบลสันโป่ง
๒. ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสันโป่ง
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอื่นๆ

๓

ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. เทศบาลตาบลสันโป่ง มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความเข้มแข็งในการ
บริหารงานราชการเพื่อให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต
ในเชิงรุกและยั่งยืน
2. ใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรม ทาให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา
ของเทศบาลตาบลสันโป่ง รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาล ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรและประเทศ และมีทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต
3. ใช้เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

๔

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มิติ
๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารและข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาของ อปท.

๑. โครงการสันโป่งพอเพียงส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๒ กิจกรรมการประชุมพนักงานเทศบาล

1.2 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

๑. โครงการเทศบาลโปร่งใส
ผู้ประกอบการซื่อตรง
๒. โครงการครอบครัวอบอุ่นเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมความซื่อตรง
๓. โครงการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้และ
ถอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความ
โปร่งใสในชุมชนตาบลสันโป่ง

1.3 การปลูกจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน
รวม
๒.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

๒.๑ แสดงเจตจานงทางการ
เมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

๑. โครงการ ป.ป.ช. น้อย ต่อต้าน
คอรัปชั่น
๒. โครงการจักรยานคุณธรรม
จานวน ๗ โครงการ
๑. มาตรการการประกาศใช้นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส

๒.๒ การสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ การบริหารงานบุคคล ๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
สรรหา และคัดเลือกบุคลากร
๒.๒.๒ การบริหาร
๑. โครงการจัดทางบประมาณท้องถิ่น
งบประมาณ
ฉบับประชาชน
๒.โครงการส่งเสริมความซื่อตรงโปร่งใส
การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๒.๓ การบริหาร
๑. กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทางาน
งบประมาณสาธารณะ
และการบริหารประชาชนเพือ่ ป้องกันการ
และการบริการ
ทุจริต
๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินจิ
และใช้อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. มาตรการใช้ดุลยพินจิ ในการ
บริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔ หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๙๐,๐๐๐

๑๙๐,๐๐๐

๑๙๐,๐๐๐

๑๙๐,๐๐๐

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานหรือบุคคลในการ
ดาเนินกิจการ การประพฤติ
ปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

๑. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔ หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
-

๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต
รวม
๓.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ อปท.

๔.การเสริม
สร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การปฎิบัติ
ราชการของ
อปท.

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๒๐,๐๐๐
-

๒๐,๐๐๐
-

๒๐,๐๐๐
-

๒๐,๐๐๐
-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๑. โครงการบริหารกิจการเทศบาลแบบมี
ส่วนร่วม

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๑.โครงการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๑.กิจกรรมการมีสว่ นร่วมในการ
ปฎิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น

-

-

-

-

๑.โครงการเทศบาลตาบลสันโป่งหัวใจ
สุจริต

-

-

-

-

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
๑.กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าทีข่ อง อปท.
๓
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น ๑. โครงการประชุมประชาคม
การรับและตอบสนองเรื่อง
๒. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบช่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ทางการรับเรื่องร้องเรื่องและกลไกในการ
ประชาชน
ตรวจสอบ

รวม
๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่ สตง.กาหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการ
ทุจริต
รวม
รวมทั้งสิ้น

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

๖

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต

๗

ภารกิจที่ ๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. โครงการสันโป่งพอเพียงส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๒. กิจกรรมการประชุมพนักงานเทศบาล

๘

ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อ โครงการสันโป่งพอเพียงส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริชี้แนะการ
ดาเนิ น ชีวิ ตแก่พ สกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอด ซึ่งเป็นแนวทางการดารงอยู่แ ละปฏิบัติต นของประชาชน
ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ โดยดาเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพี ยง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็น จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบครอบ และความระมัดระวังในการนาวิชาชีพต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดาเนินการ
ทุกขั้น ตอน และขณะเดีย วกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติปัญญา ความรอบครอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดั งกล่าว จึงได้จัดทาโครงการสันโป่งพอเพียงส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับบุคลากรเทศบาล และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลฯ ให้ปฏิบัติงานและดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง
๓.๒ เพื่อประยุกต์การทาหลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
๓.๓ เพื่อ ให้ เกิด เป็ น แหล่ งเรียนรู้ แบบอย่ างที่ดี ด้า นเศรษฐกิ จพอเพีย งแกบุค ลากรของ
เทศบาลและประชาชนทั่วไป
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จานวน 50 คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลสันโป่ง ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๒ จั ดภาคทฤษฎีให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖.๓ แบ่งกลุ่มพนักงานของเทศบาลฯในการประชุมและออกแบบวางแผนระดมความคิด
การจัดทาศูนย์การเรีย นรู้ เศรษฐกิ จพอเพียง จัดสถานที่บริเวณสานักงานเทศบาลให้เป็น ศูนย์ การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ของพนักงานและประชาชน โดยมีการแบ่งหน้าที่ในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ปลูก
ไม้ผลต่างๆ

๙
๖.๔ ติดตามประเมินผล
๖.๕ รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
๖.๖ จั ด กิ จ กรรมเผยแพร่ ผ ลงานสื่ อ การเรี ย นรู้ นิ ท รรศการเอกสารประชาสั ม พั น ธ์
ให้ประชาชนและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานได้ทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
จานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรของเทศบาลตาบลสันโป่ง มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐.๒ บุคลากรมีการศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจาวันโดยมีความพอเพียงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น มีการปฏิบัติงานด้วยความพอเพียง
“ความพอเพียงป้องกันความโลภความอยาก”
...........................................................

๑๐

ลาดับที่ ๒
๑. ชื่อ กิจกรรมการประชุมพนักงานเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล
การประชุ ม คื อ การสื่ อ สารอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง บุ ค คลพบปะกั น ตามก าหนดนั ด หมายโดยมี
วัตถุประสงค์ต่างๆ กัน อาทิเช่น เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมกันตัดสินใจ รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ข้อเสนอแนะ
หรือนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารภายในองค์กรที่มีบุคลากรหลายฝ่าย การประชุมจะทาให้เกิดการ
สื่อสารสองทาง มีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ทาให้
พนักงานแต่ละคนทราบถึงทิศทางในการทางานของตัวเองอย่างชัดเจน ว่าใครควรทาอะไร และมีกาหนดเวลา
ในการทางานเท่าไรเป็นการสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง
เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้เห็นถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผ ลเกิดประโยชน์ ต่อองค์กรอย่างสูงสุ ด จาการสื่ อสารที่ดีโ ดยการประชุม จึงได้กาหนดให้ มี
กิจกรรมการประชุมพนักงานเทศบาล เป็นประจา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้สาเร็จ มีการสื่อสารโดยมีการ
สื่อสารโดยการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๒ เพื่อให้ พนั กงานของเทศบาลได้มีการแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติรับฟัง
ปัญหาและแก้ปัญหากัน
๓.๓ เพื่ อสร้ างความรู้ สึ กในการทางานร่ว มกันเป็นทีมเปิดเผยการดาเนินงานด้านต่างๆ
อย่างโปร่งใส โดยวิธีการประชุม
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จานวน 50 คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลสันโป่ง ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดการประชุมพนักงานมีดังนี้
๑) จัดประชุมพนักงานและลูกจ้างทุกคนประจาเดือนทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือนเพื่อร่วมกัน
กาหนดแนวทางต่างๆ ในการปฏิบัติงานและรับทราบการปฏิบัติงานของพนักงาน
๖.๒ จั ด ท ารายงานการประชุ ม โดยให้ พ นั ก งานผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ลงชื่ อ และจดรายงาน
การประชุมทุกครั้ง
๗. ระยะเวลาดาเนินงาน
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ

๑๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ เทศบาลตาบลสันโป่ง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบัติงานสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเกิดจาก
การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
๑๐.๒ พนักงานเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบในทุกงานมากขึ้น
๑๐.๓ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในการร่วมกันทางานเป็นทีม เกิดความ
เป็นหนึ่งเดียว
..........................................

๑๒

ภารกิจที่ ๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑. โครงการเทศบาลโปร่งใสผู้ประกอบการซื่อตรง
๒. โครงการครอบครัวอบอุ่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
๓. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรม
ความโปร่งใสในชุมชน

๑๓

ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อ โครงการเทศบาลโปร่งใสผู้ประกอบการซื่อตรง
๒. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นนิติบุคคลที่งบประมาณในการบริหารจัดงาน โดยตลอดปี
จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างจะมีกระบวนการที่ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบด้านการพัสดุของท้องถิ่น ที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องถือปฏิบัติ ซึ่งบางครั้ง
อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น ปัญหาการรั่วไหลจากการทุจริต จึงจาเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ประกอบการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้เห็นถึงความสาคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดซื้อ
จั ดจ้ าง เพื่อ ปรั บ ปรุ ง กลไกและวิ ธีก ารเกี่ ยวกับ การบริ ห ารพั ส ดุ ให้ ส ามารถด าเนิน การเป็น ไปด้ว ยความ
เรียบร้อย เพื่อเกิดความโปร่งใส ไม่เกิดปัญหาทุจริต คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่าง
สูงสุด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลสันโป่ง
๓.๒ เพื่อสร้างกระบวนการที่สดใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลสันโป่ง
๓.๓ เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ให้ ผู้ ป ระกอบการให้ มี ค วามโปร่ ง ใสซื่ อ ตรง
ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลสันโป่ง
๔. เป้าหมาย
ผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
๖.๒ เมื่อเทศบาลมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยการสอบราคา ประกวดราคาหรืออิเล็กทรอนิกส์
จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการในการร่วมทาบันทึกข้อตกลง เข้าร่วมป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลตาบลสันโป่ง
๖.๓ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อนามาปรับปรุงมาตรการ
การป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๖.๔ กาหนดรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง ในการดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ความโปร่งใส
๖.๕ ดาเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันการทุจริตมิชอบในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของเทศบาลตาบลสันโป่ง

๑๔
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสของเทศบาล
๑๐.๒ ผูป้ ระกอบการมีจิตสานึกและความตระหนักความโปร่งใสซื่อตรงในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลตาบลสันโป่ง
......................................................

๑๕

ลาดับที่ 2
๑. ชื่อ โครงการครอบครัวอบอุ่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
๒. หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาด้ า นสั ง คมโดยเฉพาะการขาดคุ ณ ธรรม ความซื่ อ ตรง และจริ ย ธรรมอั น ดี ง าม
ในสังคมไทย นับเป็นปั ญหาด้านสังคม เนื่องจากบ้านเมืองและสภาพด้านสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
เด่ น ชั ด โดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง เทคโนโลยี ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย เกิดปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น และสิ่งเหล่านี้ล้วนทาให้ความเจริญ
ทางด้านจิตใจของคนในสังคมเสื่อมลง รวมถึงสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่ มีความสาคัญมีความอ่อนแอ
ลง เนื่ องจากการใช้เ วลาร่ ว มกัน ของสมาชิ กในครอบครัว น้ อยลง สั มพั น ธภาพและความเกื้ อ กูล ของคน
ในครอบครัวลดน้อยลง ขาดการนาหลักธรรมทางศาสนา มาใช้ในการอบรมสั่งสอนและปลูกจิตสานึกในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรง ทาให้เด็กและเยาวชน ต้องเผชิญกับวิกฤตและค่านิยม และพฤติกรรมการ
เลียนแบบวัฒนธรรมบริโภคนิยม วัตถุนิยม สถาบันทางสังคมต่างๆ จึงต้องเข้ามา มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างนิสัยให้มีคุณธรรม ความซื่อตรง จะมีส่วนสาคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีของเด็กและเยาวชน
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสัง คมต่อไป ซึ่งการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อตรง และจริยธรรมที่ดีงาม สามารถ
เรียนรู้ได้การอบรมสั่งสอนจากสถาบันต่างๆ รวมถึงสถาบันครอบครัว
เทศบาลตาบลสัน โป่ง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงไดจัดทาโครงการครอบครัว
อบอุ่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อตรงดังกล่าว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการทากิจกรรม
ครอบครัว
๓.๒ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกของสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรมความซื่อตรงและอยู่ในวิถี
ชีวิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
๓.๓ เพื่อสร้างเป็นครอบครัวต้นแบบในชุมชนในเรื่องครอบครัวคุณธรรม
๔. เป้าหมาย
สมาชิกครอบครัวในเขตเทศบาลตาบลสันโป่ง จานวน ๕๐ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในสถานที่เอกชนนอกพื้นที่เขตเทศบาลตาบลสันโป่ง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
๖.๒ เชิญครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
๖.๓ นาครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการเดินทางไปเข้าค่ายครอบครัวอบอุ่นนอกสถานที่
จานวน ๒ วัน ๑ คืน

๑๖
๖.๔ จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง ดาเนินโดยวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ จานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนที่เป็นสมาชิกในครอบครัว เกิดความรักความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
มีจิตสานึกที่มีคุณธรรมความซื่อตรงและเป็นต้นแบบครอบครัวตัวอย่างในชุมชนต่อไป
..............................................

๑๗

ลาดับที่ ๓
๑. ชื่อ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสในชุมชน
ตาบลสันโป่ง
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันเกิดปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ รวมถึงเด็กและเยาวชน ต้องเผชิญกับวิกฤติเรื่อง
ค่านิยม และพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมบริโภคนิยม วัตถุ นิยม สถาบันทางสังคมต่างๆ จึงต้องเข้ามา
มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนิสัยให้มีคุณธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส จะมีส่วนสาคัญต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ดีของเด็กและเยาวชนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมต่อไป ซึ่งการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อตรง
โปร่งใส่และจริยธรรม ที่ดีงาม สามารถเรียนรู้ได้การอบรมสั่งสอนจากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันครอบครัว
ชุมชน ปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ และสืบสานภูมิปั ญญาที่ดีงาม ต่อสู้
กับกระแสของการรุกของวัฒนธรรมยุคใหม่ ดังนั้น การรวมกลุ่มประชาชน เด็กเยาวชน ในชุมชน เพื่อให้มีการ
ทากิจ กรรมการเรี ย นรู้ วิถีการดารงชีวิตที่ ดีงาม รวมถึง การถ่า ยทอดองค์ความรู้ด้า นคุณธรรม จริ ยธรรม
ความซื่อตรงให้กับ คนในชุมชน โดยสอดคล้องกั บวิถีชีวิตชุมชน ให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคนในชุมชน จะส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอย่างยั่งยืน และสามารถเผยแพร่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนอื่น ๆ ในสังคมต่อไป
เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ จึงได้จัดกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสในชุมชนตาบลสันโป่ง ขึ้นดังกล่าว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความซื่อตรงเป็นแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรมในชุมชน
๓.๒ เพื่อนาองค์ความรู้ไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อไป
๔. เป้าหมาย
เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ปราชญ์ท้องถิ่น ครู อาจารย์ ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงาน จานวน ๑00 คน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมที่ดาเนินงานร่วมกันระหว่างตัวแทนกลุ่มต่างๆ
ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัคสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก
เยาชน ฯลฯ
๖.๒ จัดหาสื่อองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความซื่อตรงได้แก่ การจัดทาสื่อวีดีทัศน์เอกสาร
จัดกิจกรรมต่างๆ

๑๘
๖.๓ รายงานผลดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐0.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน )
๙.ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ และแนวทางการทากิจกรรมด้านคุณธรรม
ความชื่อตรงและเผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
………………………….…………………………………

๑๙

ภารกิจที่ ๑.๓ การปลูกจิตสานึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน
๑. โครงการ ปปช.น้อย ต่อต้านคอรัปชั่น
๒. โครงการจักรยานคุณธรรม

๒๐

ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ ป.ป.ช.น้อย ต่อด้านคอรัปชั่น
๒. หลักการและเหตุผล
ปัญหาคอรัปชั่น ถือเป็นอาชญากรรมของโลก ไม่ใช่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ดังนั้น
การจะปล่ อยให้ ส านั กงาน ป.ป.ช. ทางานฝ่ ายเดียว หรื อคาดหวั งให้ คนรุ่ นปัจจุบัน แก้ปัญหาการทุจริ ต
คอร์รัปชั่นนั้น คงไม่มีทางประสบความสาเร็จได้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยเด็ก และเยาวชนเป็นกาลังสาคัญที่จะ
ช่วยกันต่อต้านการทุจริต เพราะมีจิตใจที่ สะอาด บริสุทธิ์ หากผู้ใหญ่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามา
ช่ว ยกัน รณรงค์แ ละมีส่ ว นร่ ว มในการต่อต้านการทุจริต โดยเฉพาะการเฝ้ า ระวัง ก็จะเป็ นพลั งขับเคลื่ อ น
ให้ส ามารถแก้ไขปัญหาการทุจ ริตคอรั ปชั่นได้ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานเทศบาล
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน มีกิจกรรมโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง อย่างต่อเนื่องตลอดปี
หากมีการเปิดโอกาสให้เด็กในเยาวชนในพื้นที่ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ กระบวนการทางานที่โปร่งใส สุจริต
ก็จะเป็นการปลูกฝังในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อนาคตก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ทุจริตคอรัปชั่นต่อไป
เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ จึงได้จัดโครงการ ป.ป.ช.น้อย
ต่อต้านคอรัปชั่นขึ้นดังกล่าว
๓.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสาวนร่วมในการตรวจสอบการจ้างโครงการต่างๆ
ของเทศบาลตาบลสันโป่ง
3.2 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน
๓.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการปราบปรามการทุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน
๔. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในพื้นที่เขตเทศบาลตาบล
สันโป่ง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เขตเทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประสานงานโรงเรี ย นบ้ า นป่ า ติ้ ว และกลุ่ ม เยาวชนทั้ ง 11 หมู่ บ้ า น ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนระดับ ป. ๔ – ม. ๓ เข้าร่วมโครงการ
๖.๒ แจ้งกาหนดการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาลได้แก่ การก่อสร้าง
ถนนสายต่าง ๆ การก่อสร้างด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ฯลฯ ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าติ้ว และกลุ่มเยาวชนทั้ง
11 หมู่บ้าน ทราบ และแจ้งเด็กนักเรียนเข้าร่วมตรวจการจ้าง จะมีการทารายงานบันทึกของเด็กนักเรียน
เกี่ยวกับโครงการที่ตรวจการจ้างพร้อมลงชื่อในรายงานผลการตรวจสอบ
๖.๓ รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

๒๑
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลสันโป่ง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
เด็กและเยาวชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลสันโป่ง เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
……………………………….……………………..

๒๒

ลาดับที่ ๒
๑. ชื่อ โครงการจักรยานคุณธรรม
๒. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยและในประเทศอื่ น ๆ ทั่ ว โลก
ซึ่งต่างมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน ได้ตระหนักและร่ ว มเป็นส่ วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
การทุจ ริ ตคอรั ป ชั่น ท าให้ เกิ ดกิ จ กรรมต่า งๆในการร่ ว มรณรงค์ และมี ความหลากหลายรูป แบบมากขึ้ น
เพื่อหวังให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และร่วมกันต่อต้าน หรือ
ท้ายที่สุดก็เริ่มต้นที่ ตัวเราเอง โดยมีกิจกรรมที่ทุกเพศ ทุกวัยสามารถร่วมกันดาเนินการได้ เช่น การปั่น
จักรยาน ซึ่งเทศบาลตาบลหนองบัว เห็นว่าจะเป็นการส่งเสริมการออกกาลังกายแล้ว ยังเป็นการบูรณาการ
กับกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีก ได้แก่ การใช้เป็นยานพาหนะในการเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาหาความรู้
ต่างๆ รวมถึงการรวมตัวกันเป็นจิตอาสาพัฒนาชน บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมใจชุมชน ซึ่งจะเป็นการ
จุดประกาย กระตุ้น ให้ เด็กและเยาวชน ประชาชน หรือผู้ พบเห็ นทั่ว ไปได้ตระหนักและเข้าร่ว มกิจกรรม
เพิ่มมากขึ้น
เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ จึงได้จัดโครงการจักรยานคุณธรรม
ขึ้นดังกล่าว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนดี ต้นแบบในเรื่อง
ต่าง ๆ ภายในชุมชน
๓.๒ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในการทางานเพื่อส่วนรวม
ด้วยจิตอาสาพัฒนาชุมชน
๔. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลสันโป่ง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่เขตเทศบาลตาบลสันโป่ง และพื้นที่ใกล้เคียง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ทางเสียงตามสาย
๖.๒ ประชุมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรม
๖.๓ จัดตั้งชมรมจักรยาน โดยเทศบาลตาบลสันโป่ง ดาเนินการจัดซื้อรถจักรยาน เพื่อให้
เด็ก และประชาชนที่ไม่มีรถจักรยานยืมใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางหรือใช้จักรยานของนักเรียนเองไป
แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มกาหนด
๖.๔ ติดต่อประสานงานผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน โดยให้เด็กได้เดินทางไปเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้จากคนดีต้นแบบในด้านต่างๆ
๖.๕ จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

๒๓
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลสันโป่ง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
เด็กเยาวชนและประชาชน เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการมีคุณธรรมความซื่อตรงจากปราชญ์
ชุมชนบุคคลต้นแบบต่าง ๆ และมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
……………………………….……………

๒๔

มิติที่ ๒ การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต

๒๕

ภารกิจที่ ๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑. มาตรการการประกาศใช้นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

๒๖

ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อ มาตรการการประกาศใช้นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามเจตนารมณ์ของรั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว คราว) พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปราบการทุจริตระยะที่
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบ าลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ กาหนดให้ ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่ อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในระบบราชการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฎิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรให้ยึดถือและปฎิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าวจึงกาหนดแนวทางให้
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตาบลสันโป่ง ถือปฎิบัติและดาเนินการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อบริหารงานและปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนด้วยการบริหารงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
๓.๒ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฎิบัติงานและดาเนินชีวิต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จานวน 50 คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ผ่านช่องทางเทศบาลตาบลสันโป่ง และศูนย์ดารงธรรมประจาอาเภอแม่ริม

๒๗
๖.๒ ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๖.๓ ดาเนินการกรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่
ทุจริตอย่างจริงจัง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษาฯ เทศบาลตาบล
สันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิดความโปร่งใสในด้านการปฏิบัติงาน และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีความรู้ความ
เข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
……………………………….……………...

๒๘

ภารกิจที่ ๒.๒ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ
๒.๒.๑ การบริหารงานบุคคล
๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร

ลาดับที่ ๑

๒๙
๑. ชื่อ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานราชการ ทั้งข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีความสาคัญ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ต้อง
ดาเนิ น การให้ ถูกต้ อง ประกอบกับ ต้ องคั ดเลื อกผู้ ที่มีส ติ ปัญญาไหวพริ บดี มีคุณ สมบั ติที่ถู กต้อ งครบถ้ว น
ตามมาตรฐานตาแหน่ง รวมถึงการมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่โปร่งใส่ เป็นธรรม
เทศบาลตาบลสั น โป่ ง จึ งได้ทามาตรการสร้ างความโปร่ งใสในการสรรหาและคั ดเลื อ ก
บุคลากรขึ้น โดยกาหนดให้มีรูปแบบการดาเนินงานที่ชัดเจน มีความโปร่งใส ยุติธรรมในการดาเนินการ และ
สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความง่ายต่อการปฏิบัติและเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะ
ทาให้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูง และเกิดประโยชน์องค์กร
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการด้านการสรรหาบุคลากร
๓.๒ เพื่อให้การดาเนินการด้านบุคคลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จานวน 50 คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคักเลือกบุคลากรของเทศบาลเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดคาสั่ง ประกาศเผยแพร่ช่องทางต่างๆ
๖.๒ แต่งตั้งกรรมการเพื่อสรรหา คัดเลือกและรับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
โดยเทศบาลมีการจัดประชุมครบถ้วนตามที่ระเบียบกาหนด
๖.๓ ดาเนินการประกาศโดยเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
๖.๔ ดาเนินการประกาศผลการสรรหา คัดเลือกบุคลากรทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
เว็บไซด์ของเทศบาล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ

๓๐
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิดความโปร่งใสในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยเป็นมาตรการที่ดาเนินการ
โดยถูกต้องตามระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล
……………………………….……………...

๓๑

๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณ
๑. โครงการจัดทางบประมาณท้องถิ่นฉบับประชาชน
๒. โครงการส่งเสริมความซื่อตรงโปร่งใส
การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๓๒

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ โครงการจัดทางบประมาณท้องถิ่นฉบับประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
งบประมาณ หมายถึ ง แผนการปฏิ บัติ ก ารในรอบระยะเวลาหนึ่ งๆ ขององค์ ก รที่ แสดง
วัตถุประสงค์ กิจกรรม โครงการที่องค์กรหรือหน่วยงานจะดาเนินการ พร้อมแสดงจานวนเงินงบประมาณ
รายรั บ และรายจ่ ายแหล่ ง ที่ มาที่ไ ปของเงิ น และรายละเอีย ดต่ างๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บกิ จกรรมนั้ นๆ ในช่ ว ง
ระยะเวลาที่กาหนด
การจัดทางบประมาณ เป็นการวางแผนทางการเงิน ที่ถือเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นและ
มีความสาคัญต่อความสาเร็จในการดาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้
งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการคลังที่สาคัญ ในการบริหารจัดการการดาเนินกิจกรรมขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย ทั้งในด้านการเมือง หรือด้านเศรษฐกิจ ในเอกสารงบประมาณจะแสดงถึงประมาณการรายรับจาก
แหล่ ง ต่ า งๆ ขององค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และแสดงการจั ด สรรทรั พ ยากร ไปเพื่ อ กิ จ กรรมด้ า นต่ า งๆ
ตามลาดับความสาคัญ มีการกาหนดต้นทุนเป็นจานวนเงิน ผลประโยชน์ที่จะได้รับและระยะเวลาดาเนินการ
ที่แน่นอน โดยการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นแผนงานที่ใช่จ่ายเงินอย่างมรประสิทธิภาพสูงสุด การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องรายงานการดาเนิ นงานต่อประชาชน ในเรื่องจัดทางบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดาเนินการ
ในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการ
กล่าวได้ว่างบประมาณ เป็นเอกสารของที่สามารถสื่อถึงประชาชน เพื่อให้รับทราบถึงการ
ใช้จ่ายภาษีอากรต่างๆ ที่ประชาชนเสียให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถูกนาไปใช้จ่ายในกิจกรรมด้านต่ างๆ
ก่อ เกิ ด ผลงานที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ ต่ อ ประชาชนอย่ า งไรบ้า ง ตรงต่ อ ความต้ อ งกาของประชาชนหรื อ ไม่ การ
ดาเนินการเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อประชาชนจะได้รับทราบ และมีส่ วนร่วมในการบริห าร
อีกทั้งเกิดความเต็มใจที่จะเสียภาษีอากรแก่ได้อย่างครบถ้วน
เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ จึงได้ทาโครงการจัดทางบประมาณ
ท้องถิ่นฉบับประชาชนขึ้นดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดทางบประมาณของเทศบาล โดยเปิดเผยให้ประชาชน
ได้รับทราบในรูปแบบเอกสารที่เข้าใจง่าย
3.2 เพื่อป้องกันข้อข้องใจเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการบริหารงบประมาณด้านต่างๆ
ของเทศบาล
4. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสันโป่ง

๓๓
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่เขตเทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันกาหนดรูปแบบโดยมีเนื้อหารายการ
ตั้งงบประมาณและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานการจัดทางบประมาณท้องถิ่น
ฉบับสาหรับแจกประชาชนที่เข้าใจง่าย
6.2 เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
6.3 จัดทารูปแบบและเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ และแจกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและแจกให้แก่ชุมชนหมู่บ้าน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ จานวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา เทศบาลตาบลสันโป่ง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10. ผลลัพธ์
เป็ นการสร้างความโปร่งใสในการจัดทางบประมาณของเทศบาล เพื่อป้องกันการทุจริต
โดยมีประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบและเป็นรูปแบบ เอกสารที่แสดงการใช้จ่ายงบประมาณที่ประชาชนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย
……………………………….……………………..

๓๔

ลาดับที่ 2
1. ชื่อ โครงการส่งเสริมความซื่อตรงโปร่งใสการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลสันโป่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการพัฒนา และมีวิสัยทัศน์ด้านการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใส ซื่อตรง คือ “ใช้งบประมาณคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วม” ซึ่งในด้านการ
ปฏิบัติงานจะยึดตามระเบี ยบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานงบประมาณของท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547
ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ได้กาหนดวิธีการดาเนินการจัดเตรียมงานตามขั้นตอนเพื่อป้องกัน
การทุจริต ซึ่งในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ นั้น ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณของ
ตนเองให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ประกอบกับปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ยังคงมีการทุจริตกันอยู่
ทั้งในองค์กรและตัวบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เนื่องจากขาดความซื่อตรงต่อหน้าที่
เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
ความซื่อตรงโปร่งใสการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพือ่ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการดาเนินการและร่วมกัน
กาหนดแนวทางมาตรการการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 ดาเนินการตามมาตรการ แนวทางที่กาหนดไว้และที่ร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติม
1) จัดทาบัญชีรายชื่อผูม้ าขอรับเอกสารสอบราคา ประกวดราคา เป็นรายตัวเฉพาะ
ราย ไม่รวมอยู่ในใบเดียวกัน เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลผู้ซื้อเอกสาร
2) ประทับตราหน่วยงานของเทศบาลกากับไว้ด้านบนกระดาษใบเสนอราคาทุกใบ
เพื่อป้องกันการฮั้วโดยจะไม่รับเอกสารที่ถ่ายสาเนามายื่น

๓๕
3) ตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชานาญ พร้อมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการคานวณราคากลาง
4) แต่งตั้งชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากเวที
ประชาคม
5) จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
6) ภาพถ่ายกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน และทุกฎีกามีการถ่ายภาพพัสดุที่จัดซื้อ
จัดจ้าง แนบติดฎีกาทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง กองช่าง เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10. ผลลัพธ์
เป็นมาตรการที่ป้องกันมิให้เกิดการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้ว) ในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งได้
……………………………….……………

๓๖

2.๒.3 การบริหารงบประมาณสาธารณะ
และการบริการ
1. กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทางานและ
การบริการประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริต

๓๗

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทางานและการบริการประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
กิจ กรรมปรั บ ปรุงกระบวนการทางานและการบริการประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต
มุ่งหมายให้การบริหารงานราชการเป็นไป เพื่อสร้างกระบวนการทางานให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และโปร่งใส สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนให้เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้
และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาสันโป่ง ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี พ.ศ.2556 ซึ่งจะทาให้การดาเนินการปรับปรุงกระบวนการทางานใน
การปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และอานวยการของประชาชน และเพื่อลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
เทศบาลตาบลสันโป่ง จึงได้เล็งเห็นความสาคัญ จึงได้จัดให้มีกระบวนการทางานและการ
บริการประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการการบริการ ให้มีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ
ประชาชนมีความพึงพอใจ ป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมพนักงานและลูกจ้างร่วมกันเสนอแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
แต่ละงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทางานในการบริการประชาชน
6.2 จัดทาโครงการลดขั้นตอนการทางานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
6.3 แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.4 ประชุมคณะทางาน และมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่
6.5 ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการให้ประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 2๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๓๘
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10. ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลสันโป่ง มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้
จากการมอบอานาจการตัดสินใจในภาระงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
ความรวดเร็ ว ลดการเกิ ด ปั ญ หาในการหาผลประโยชน์ ใ ส่ ต น จากการก าหนดระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ
ของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน
……………………………….……………………..

๓๙

ภารกิจที่ 2.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. มาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส

๔๐

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ มาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคล ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาองค์กร ให้ปฏิบัติงานหรือมีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่ อผลักดันให้เทศบาลตาบลสันโป่ง เป็นหน่วยงานที่มี การ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็ นธรรม ซื่อตรงโปร่งใส ผู้ นามีความซื่อสัตย์สุ จริต มีจิตส านึกของความโปร่งใส
อันจะมีผลจูงใจให้บุคลากรทางานด้วยความเต็มใจ มีความสุขในการทางาน และมีจิตสานึกที่ดีทั้งองค์กร
และต่อเพื่อนร่วมงาน รวมถึงประชาชนที่มารับบริการ เพื่อ การเป็นหน่วยงานที่ใสสะอาด ปลอดจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น
เทศบาลตาบลสันโป่ง จึงกาหนดมาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
อย่างโปร่งใสขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การพิจารณาด้านการบริหารบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ตัดสินใจได้อย่างชัดเจน มุ่งประโยชน์ส่วนร่วม
มากกว่า ส่วนตนไม่เลือกปฏิบัติ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
6.2 จัดทาประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัคร เพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือพิจารณาความดี
ความชอบ
6.3 จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือ
เลื่อนตาแหน่ง
6.4 รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายในประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือ
เลื่อนตาแหน่งบุคลากร
6.5 จัดทาประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตาแหน่งพร้อมระบุผล
อย่างชัดเจน

๔๑
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10. ผลลัพธ์
ภายในหน่วยงานมีการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ และ
แนวทางในการพิจารณาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ดังกล่าวไว้
……………………………….……………..

๔๒

ภารกิจที่ 2.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานหรือบุคคลใน
การดาเนินกิจการ การประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
1. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล

๔๓

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบสาคัญ ในอันที่จะบาบัดทุกข์และบาบัดสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการ
ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้
มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
แล้วนั้น ประชาชนและท้องถิ่นก็มีความเจริญ
เทศบาลตาบลสั น โป่ ง ได้เ ห็ นความส าคัญ ของการส่ งเสริมและสนับสนุ นด้านคุ ณธรรม
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ร าชการ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนของเทศบาล ลู ก จ้ า งและพนั ก งานจ้ า ง
ของเทศบาลในการยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการ เป็นแบบอย่างที่
ดีให้ กับ พนักงานด้ว ยกัน เอง เป็ น เกีย รติและศักดิ์ศรีให้ แก่ตัว เองและบุคคลรอบข้าง จึงได้จัดทาโครงการ
เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลขึ้น
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
3.2 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล
3.4 เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาบลสันโป่ง จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๔๔
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหาร
๖.๒ จัดประชุมพนักงานและลูกจ้าง เพื่อรับทราบโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
๖.๔ ดาเนินการตามโครงการ โดยมีการจัดทาประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ดาเนินการมอบให้ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี
๖.๕ รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ มีความภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ มีขวัญ
และกาลังใจที่จะประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
……………………………….………………

๔๕

ภารกิจที่ 2.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
1.

มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฎิบัติราชการ

๔๖

ลาดับที่ 1
1. ชือ่ มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฎิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่ งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลดอจนเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจุส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิ ดความตระหนักถึงภัยการการทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้ น เทศบาลตาบลสั นโป่ง จึงได้ จัดทามาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิ บัติราชการ ที่
กาหนดดัช นี ในการประเมิน การปฏิ บั ติราชการด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จริต ตามแนวทางการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฎิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฎิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาข้อตกลงในการปฎิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฎิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฎิบัติ

๔๗
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฎิบัติราชการ
……………………………….………………

๔๘

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

๔๙

ภารกิจที่ ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ อปท.
๑. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

๕๐

ลาดับที่ ๑
๑. ขื่อ กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนั้น เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาลตาบลสันโป่ง ประกอบกับได้มีการประขาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีกหลาย
ช่องทาง โดย ดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนได้มาทาการศึกษา ค้นคว้า เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็น การส่งเสริม
ความร่วมมือ ระหว่างกันในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ
เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้เห็นความสาคัญจึงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลดังกล่าว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง
๓.๒ ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จานวน 50 คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดประชุมพนักงานร่วมกันกาหนดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
รายละเอียดข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่
๖.๒ แบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
๖.๓ ดาเนินการตามโครงการ
- ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดบริการแก่ประชาชน
- ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้สามารถใช้งานได้ดีทุกจุด
- จัดทาแผ่นพับข้อมูลประชาสัมพันธ์
- จัดทาแผนผังการปรับปรุงการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนการติดต่องานฝ่ายต่างๆ
ให้ครบถ้วน
- ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลให้มีข้อมูลปัจจุบันครบถ้วน
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางป้ายประชาสัมพันธ์ j
- จัดระเบียบตู้ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลเอกสารที่เป็นปัจจุบัน มีป้ายบอกชัดเจน
- จัดทาสมุดบันทึกในการขอข้อมูลข่าวสารของประชาชน
- จัดทาตูร้ ับฟังความคิดเห็นการดาเนินงาน

๕๑
๖.๔ รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนมีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลด้านต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้
ทาให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นการป้องกันการทุจริต
……………………………….……………………..

๕๒

ภารกิจที่ ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๑.โครงการประชุมประชาคม
๒.กิจกรรมการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
และกลไกในการตรวจสอบ

๕๓

ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อ โครงการประชุมประชาคม
๒. หลักการและเหตุผล
การประชาคม เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ และขั้นตอนที่ชัดเจน
เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่ หลากหลาย ข้อสังเกต หรือข้อสรุป ของประชาชนหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีความรู้สึก หรือมีความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่
ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร และมีแนวทางที่จะแก้ปัญหา หรือผลั กดันในประเด็นนั้นๆ อย่างไร ทั้งนี้
เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือ การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของการพัฒนานั้น
การประชาคม เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ที่เปิด โอกาสให้คนทุกคนที่เข้าร่วม
ในกระบวนการได้แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นต่อประเด็นอย่างเสรี เท่าเทียม และตรงไปตรงมา การจัด
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นทาได้หลายวิธี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีช่องทาง
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาคม เช่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เป็นต้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ จะทาให้การพัฒนาด้านต่างๆ
ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
ดังนั้น จึงเห็นควรจัดให้ มีการประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล จานวน ๑1 หมู่บ้าน ระดม
ความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ล ะชุมชน ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ
ของประชาชน และนาข้อมูล ปัญหา ข้อเสนอแนะ เหล่านั้น มาดาเนินการจั ดทาเป็นโครงการ /กิจกรรมบรรจุ
ลงในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๓.๒ เพื่อนาความเห็นข้อเสนอจากการประชาคมมาพิจารณาเป็นแนวทางการพัฒนา
ดาเนินการต่อไป
๓.๓ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสันโป่ง จานวน ๑1 หมู่บ้าน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นทีเ่ ขตเทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔

เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมประชาคม
จัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ๑1 หมู่บ้าน
รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

๕๔
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนได้มีช่องทางในการเสนอความคิดเห็นความต้องการ เกิดการมีส่วนร่วม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประชาชน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล สอบถามกิจกรรมต่างๆ
เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน
……………………………….……………………

๕๕

ลาดับที่ ๒
๑. ชื่อกิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาล และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนประสบปัญหาไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งกลไกในการการตรวจสอบ ทาให้การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพเป็น
ธรรมและโปร่งใส
เทศบาลต าบลสั น โป่ ง จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
และกลไกลในการตรวจสอบดังกล่าว
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนผู้ร้องเรียนได้มีช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้มาขอรับบริการของเทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตของเทศบาลฯ และเรื่องอื่นๆ
ช่องทางดังนี้
- แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่สานักงานเทศบาล
- แจ้งทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐53-299169
- แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงสานักงานเทศบาลตาบลสันโป่ง เลขที่ 200
หมู่ที่ ๓ ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม 50180
- แจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลโดยตรง
๖.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและพิจารณาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างเป็นระบบและ
มีกระบวนการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

๕๖
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดขอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนได้มีช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเทศบาลมีผู้ รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบรายงานผลอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยเป็นกรรมการกลาง เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน
หลีกเลี่ยงปัญหาการรับเงินสินบน ในการยุติเรื่องร้องเรียนระหว่างเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่องกับผู้ร้องเรียน
……………………………….……………

๕๗

ภารกิจที่ ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ อปท.
๑. โครงการบริหารกิจการเทศบาลแบบมีส่วนร่วม

๕๘

ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อ โครงการบริหารกิจการเทศบาลแบบมีส่วนร่วม
๒. หลักการและเหตุผล
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) หมายถึง การบริหารโดยให้
บุคคลในองค์กรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการบริหารงาน
ประชาชนในท้องถิ่น นับเป็นส่วนสาคัญที่เกี่ ยวข้องในกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาขน จะช่วยทาให้รัฐสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและตรงกับ
ความต้ องการของประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ง มิ ได้ มีค วามหมายแค่ การใช้ สิ ทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงเท่า นั้ น
แต่หมายรวมถึงการที่ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับรู้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบ
เทศบาลตาบลสันโป่ง เห็นความสาคัญของการใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมาใช้
ในการบริหารกิจการเทศบาล โดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาล รับทราบขั้นตอนการดาเนินงานของเทศบาล ซึ่งจะมี
ผลให้การดาเนินงานต่างๆ ของท้องถิ่น เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรมลดการทุ จริต และความ
ขัดแย้งในการทางาน โดยอาศัยช่องทางและวิธีการมีส่วนร่วมต่างๆ ในการดาเนินการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ
บริหารงานกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางและวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกากับดูแลและการ
บริหารงานของเทศบาลอย่างโปร่งใส
๓.๓ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนได้อย่างถูกต้องตรง
ความต้องการและทั่วถึง
๔. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสันโป่ง จานวน ๑1 หมู่บ้าน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๕๙
๖. วิธีดาเนินการ
6.1 รูปแบบ “คณะกรรมการ” โดย แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ
ของเทศบาล โดยแต่งตั้งจากตัวแทนกลุ่มประชาชนหรือตัวแทนประชาคม นอกเหนือจากที่ระเบียบกาหนด
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจการเทศบาล
6.2 รูปแบบ “การเข้าร่วมประชุม” โดย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการของเทศบาลในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การประชุมจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล การประชุมกาหนดหลั กเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี การประชุมการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ ฯลฯ
6.3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ได้แก่ การประกาศเสียงตามสาย
รถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน แผ่นพับใบปลิว ฯลฯ
6.4 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ละงานเสนอผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบ
ในกระบวนการตัดสินใจ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผลลัพธ์
สามารถป้องกันการทุจริตในการบริหารงานได้ เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาร่วม
ในลักษณะร่วมคิด ร่วมทา และร่วมตรวจสอบ
……………………………….……………………..

๖๐

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๑

ภารกิจที่ ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
1. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตาบลสันโป่ง

๖๒

ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อ มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตาบลสันโป่ง
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ ก าหนดให้ เ ทศบาลต าบลสั น โป่ ง ในฐานะหน่ ว ยรับ ตรวจจั ดวางระบบควบคุม ภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนิน
กิ จ กรรม หรื อ โครงการต่ า งๆของหน่ ว ยรั บ ตรวจ และรายงานการประเมิ น ผ ลการควบคุ ม ภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้นปีงบประมาณ
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อสร้างความมั่น ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่ว ยรับตรวจจะบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภายในด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ข องรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิ บัติ
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระบบความคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
๓.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษาฯ
เทศบาลตาบลสันโป่ง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลสันโป่ง
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี

๖๓
6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลสันโป่ง นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการ
ดาเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลสันโป่ง รายงานผลการดาเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลตาบลสันโป่ง
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประชุมพิจารณาและประเมินผล
การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป.
๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10. ผลลัพธ์
๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๐.๓ มีการรายงานติด ตามประเมิน ผลการควบคุม ภายในต่อ คณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิน ผู้กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
……………………………….……………………..

๖๔

ภารกิจที่ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการปฎิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๑. โครงการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

๖๕

ลาดับที่ 1
1. ชื่อ โครงการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช 2550 ว่าด้วยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกาหนดให้ส่วนราชการจัดหาหรือสนับสนุนกลไกในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ดังความในมาตรา 78 (5)
ซึ่งบั ญญัติให้ รั ฐต้อง “จั ดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอื่นเพื่อให้ การจัดทาและการให้ บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” และในมาตรา 87 กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมประชาชน
โดยต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในเรื่ อ งต่ า งๆ อย่ า งครบวงจรเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดนโยบาย
การตัดสินใจ จนถึงการติดตามตรวจสอบ
เทศบาลตาบลสันโป่ง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) เทศบาลตาบลสันโป่ง จึงได้ดาเนินการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน
เพื่อให้ ป ระชาชนเข้ามามีส่ วนร่ ว มโดยผ่ านช่องทางหรือกลไกในการร่ว ม เป็นคณะกรรมการการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ได้รั บข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้ การบริหารราชการแบบมีส่ว นร่ว มหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และพั ฒ นาระบบราชการเพื่อ ตอบสนองความต้ องการและเพื่อ ประโยชน์ข อง
ประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลตาบลสันโป่ง
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตาบลสันโป่ง
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลสันโป่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๖๖
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2 จัดประชาคมเพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้แก่ กรรมการเปิดของและกรรมการตรวจการจ้าง คณะละ 2 คน
6.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้
กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลตาบลสันโป่ง ให้ความสาคัญ
ในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใส
6.4 จัดประชุมให้ความรู้แ ก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง
อย่างละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลสันโป่ง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
……………………………….……………………..

๖๗

ภารกิจที่ 4.3 การส่งเสริมบทบาทตรวจสอบของสภา
อปท.
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิน่

๖๘

ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อ กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
การส่ งเสริ มและการพัฒ นาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เกี่ยวข้องกั บ
หลายองค์ป ระกอบ และหลายฝ่ ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ า ยบริห ารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายสภาท้องถิ่น
บุคลากรเหล่ านี้ มีบ ทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อการทางานที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้อเท็จจริงปัจจุบันนี้พบว่าสภาท้องถิ่นในภาพรวม มีความอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับฝ่าย
บริหาร โดยการออกแบบระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ใช้การเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตรง (Strong Executive Form) ส่งผลให้สภาท้องถิ่นมีอานาจน้อย อีกทั้งการพัฒนาระบบ
การท างานและขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น ท้ อ งถิ่ น มั ก ให้ ค วามส าคั ญ เฉพาะฝ่ ายบริ ห าร
นอกจากนั้นโดยความจริงการเมืองท้อ งถิ่นไทย นายกหรือฝ่ายบริหารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มักเป็น
หัวหน้าสมาชิกสภาท้องถิ่น และในหลายท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนการลงแข่งขันของสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนั้น
อานาจของสภาท้องถิ่นยิ่งอ่อนแอมากขึ้นในบริบทเช่นนี้
สาหรับเทศบาลตาบลสันโป่ง ตระหนักเห็นถึงความสาคัญของบทบาทสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลฯ มาโดยตลอด และได้ จั ด กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ในการใช้อานาจ
หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล ในการบริหารของเทศบาลตาบลสันโป่ง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ
มีส่วนร่วมในการทางาน
๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันโป่ง จานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๖๙
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดให้สมาชิกสภาเทศบาลมีการประชุม นอกเหนือจากการประชุมสภาเทศบาล
เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้ง มีการสถานทีจ่ ัดโต๊ะทางานให้กับสมาชิกสภาทุกคน สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
๖.๒ มอบหมายหน้าที่ โดยการแบ่งทีมสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขต ในการปฏิบัติงาน
เชิงรุกโดยการสารวจความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งทาหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
เทศบาล
๖.๓ จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ทุก ๒ เดือน เพื่อให้สมาชิกสภา
ได้เสนอความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
๖.๔ ผู้บริหารนาข้อมูลของสมาชิกสภา เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
๖.๕ แต่งตั้งให้สมาชิกสภาเทศบาล เป็นเจ้าพนักงานสารวจที่ดิน เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน
เชิงรุกในการเข้าถึงประชาชน โดยมีหน้าที่สารวจการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการชาระภาษี
บารุงท้องที่
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เกิดทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล และเกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ
……………………………….……………………..

๗๐

ภารกิจที่ 4.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. โครงการเทศบาลตาบลสันโป่งหัวใจสุจริต

๗๑

ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อ โครงการทีมงานสันโป่งหัวใจสุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลสันโป่ง ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยมีการบริหารงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทาให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด ซึ่งสามารถมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ พร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบการ
ทางานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน เทศบาลตาบลสันโป่ง จึงได้จัดให้มี
ทีมงานสันโป่งหัวใจสุจริต
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดซึ่งมีการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกันในองค์กร
3.2 เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาลบรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จานวน 50 คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดประชุมพนักงานและลูกจ้าง เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์โครงการ
6.2 จัดกลุ่มพนักงานเป็นทีม ทีมละ 5 คน ประกอบด้วยพนักงานกองละ 1 คน
(สานักปลัด กองคลัง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ และกองช่าง) เพือ่ ร่วมกันตรวจสอบการทางานให้
เกิดความโปร่งใสซึ่งกันและกัน
6.3 ร่วมกันกาหนดแนวทางในการปฏิบัติตามมติของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะต้องยอมรับ
และปฏิบัติตามในการเรียนรู้งานซึ่งกันและกันตามความรู้ สามารถทาแทนกันได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความ
รับผิดชอบและตรวจสอบการทางานเพื่อป้องกันการทุจริต
6.4 รายงานผลการตรวจสอบการทางานเป็นทีมต่อผู้บริหารเป็นประจาทุก 3 เดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๗๒
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10. ผลลัพธ์
ประชาชนได้มีช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเทศบาลมีผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบรายงานผลอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยเป็นกรรมการกลาง เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน
หลีกเลี่ยงปัญหาการรับเงินสินบนในการยุติเรื่องร้องเรียนระหว่างเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่องกับผู้ร้องเรียน
……………………………….……………………..

