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ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ มาตรการ
กิจกรรม
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ า ยบริ ห าร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงกำร อบรมและศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและสมำชิก
สภำพเทศบำลพนักงำนและลูกจ้ำง
๒. หลักกำรและเหตุผล
หน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรเพื่ออำนวย
ประโยชน์แก่สำธำรณะ ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน
เทศบำลจึงถือเป็นองค์กรที่มีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมตลอดจน
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำมนโยบำยกำรถ่ำยโอนภำรกิจส่วนกลำง
ตลอดจนส่วนรำชกำรอื่นๆ อันเป็นผลจำกกำรปฏิรูประบบรำชกำร
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เป็นสิ่งจำเป็นมำกในกำรพัฒนำองค์กรและกำรพัฒนำชำติให้มี
ควำมเข้มแข็ง กำรให้กำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน ผู้บริหำร สมำชิก
สภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
องค์กร เป็นเรื่องที่หน่วยงำนของรัฐจะต้องให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยว
ภำรกิจ บทบำท อำนำจหน้ำที่ และกำรศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรทำงำน เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้ำงให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดควำม
ตระหนั กในคุณค่ำของตนเอง เพื่อร่ว มงำน เป็นกำรพัฒ นำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกและค่ำนิยมให้แก่บุคลำกรทุกระดับตำมหลักธรรมำภิบำล กำร
ประสำนควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำงองค์ก รภำคี เ ครือ ข่ ำย ผู้ นำชุ ม ชน เป็น ส่ ว นหนึ่ ง ที่จ ะน ำมำปรับ ปรุ ง
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำองค์กรให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำยิ่ง ๆ ขึ้นไป
จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงได้จัดทำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำ
ดูงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและสมำชิกสภำพเทศบำลพนักงำนและลูกจ้ำง
ให้ ไ ด้ มี ค วำมรู้ แนวคิ ด ใหม่ ๆ ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน เป็ น กำรเปิ ด โลกทั ศ น์ และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบกำรณ์จำกหน่วยงำนอื่น ซึ่งจะก่อให้ เกิดกำรพัฒนำในทุกๆด้ำน เกิดควำมสัมพันธ์อันดีภำยใน
องค์กร ภำคีเครือข่ำยและชุมชน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น
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๓. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ และสร้ำงค่ำนิยมในกำร
ปฏิบัติงำนที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เกิดประสิทธิผล มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ควำมเป็นเลิศ โดยยึดหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
- เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้พัฒนำทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร
- เพื่อให้ผู้ เข้ำอบรมได้รั บกำรพัฒนำกำรทำงำนแบบบูรณำกำร เพื่อกำรแก้ไขปัญหำ กำร
พัฒนำงำนกำรปรับปรุง และกำรทำงำนเป็นทีม
๔ เป้ำหมำย/ผลผลิต
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง เทศบำลตำบล
คลองวำฬ
..

๕. พื้นที่ดำเนินกำร
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น
๒. มอบงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร
๓. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดโครงกำร
๔. ดำเนินกำรตำมโครงกำร
๕. สรุปผลกำรตำมโครงกำรให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ
๗. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมำณ
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลคลองวำฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
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๑. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ และสร้ำงค่ำนิยมในกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนที่ มุ่ ง เพิ่ ม สมรรถนะและพั ฒ นำระบบกำรให้ บ ริ ก ำรประชำชนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเกิ ด
ประสิทธิผล มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ควำมเป็นเลิศ โดยยึดหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๒. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้พัฒนำทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร
๓. เพื่อให้ ผู้เข้ำอบรมได้รับกำรพัฒนำกำรทำงำนแบบบูรณำกำร เพื่อกำรแก้ไขปัญหำ กำร
พัฒนำงำนกำรปรับปรุง และกำรทำงำนเป็นทีม
ลาดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักกำรและเหตุผล
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช ได้พระรำชทำนพระรำชดำรัสแก่พสก
นิกรชำวไทยเกี่ยวกับคุณธรรมในโอกำสต่ำง ๆ หลำยประกำร ซึ่งหำกได้นำมำถือปฏิบัติอย่ำงจริงจังและ
เป็นรูปธรรม จะเป็นกำรพัฒนำวิถีชีวิตและจิตใจให้คนในชำติได้คิด และดำเนินชีวิตในแนวทำงที่ ดีงำม
สังคมจะประกอบไปด้วยคนดี สงบสุข มีสันติ และเป็นสังคมที่พึงปรำรถนำของทุกคน แม้ว่ำในปัจจุบัน
จะมีหน่วยงำน องค์กร หรือประชำชนบำงกลุ่มพยำยำมที่จะรณรงค์ให้ทุกคนในชำติประพฤติปฏิบัติ
คุณธรรมต่ำง ๆ แล้วก็ตำม แต่ก็ยังไม่เพียงพอควำมเสื่อมโทรมทั้งด้ำนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เป็น
ปัญหำควำมไม่ซื่อสัตย์สุจริต ฉ้อโกง เห็นแก่ตัว เอำรัดเอำเปรียบ ขำดศีลธรรม ขำดน้ำใจ ขำดควำม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กำรไม่รู้จักช่วยเหลือตนเอง ขำดควำมพำกเพียร ขำดควำมอดทน อดกลั้น ขำดวินัย
ขำดควำมรับผิดชอบ และอื่น ๆ อีกมำกมำยยังปรำกฏให้เรำได้เห็นได้ทำและได้ยินอยู่บ่อย ๆ หำกปล่อย
ให้มีสภำพเช่นนั้นเรื่อยไปคนในสังคมจะแล้งน้ำใจ จะทำทุกอย่ำงเพื่อควำมอยู่รอดของตนเอง จนท้ำยสุด
คุณธรรมที่เป็นหลักของสังคมก็จะค่อย ๆ เลือนหำยไป
สำนักงำนเทศบำลตำบลคลองวำฬ ได้ตระหนักถึงสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล / พนักงำนจ้ำงของเทศบำล
ตำบลคลองวำฬ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นำคุณธรรมจริยธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเป็น
วิถีชีวิต
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๒. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล / พนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบลคลองวำฬ จำนวน
๗๐ คน
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๖. วิธีดาเนินการ
๑. เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
๒. ติดต่อประสำนงำนพระวิทยำกร
๓. แต่งตั้งคณะทำงำน และมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
๔. ดำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้
๕. สรุปประเมินผลโครงกำร
๗. งบประมาณ
กองกำรศึกษำ หมวดค่ำใช้สอย แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร : งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเภทรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น
ๆ ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท
๘. สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุม ชั้น ๒ อำคำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ได้นำคุณธรรมจริยธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
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๒. ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
ควำมสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม

พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ตระหนักถึงคุณค่ำและ
ลาดับที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ มำตรกำรจัดทำคู่มือประชำชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ที่มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ ภำพ
เสียง กลิ่น หรือมี ลักษณะประสมกันสำรสนเทศ คือ ข้อมูล ข่ำวสำร ข่ำว ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น หรือ
ประสบกำรณ์ อยู่ในรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภำพ เสียง สัญลักษณ์ หรือ
กลิ่ น ที่ถูกน ำมำผ่ำนกระบวนกำรประมวลผล ด้วยวิธีกำรที่ เรียก ว่ำ กรรมวิธีจัดกำรข้อมูล ( Data
Manipulation) และผลที่ได้อำจแสดงผลออกมำในรูปแบบของสื่อประเภทต่ำง เช่น หนังสือ วำรสำร
หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ
จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำม จึงเห็นควำมสำคัญของ
ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำม จึงได้จัดทำมำตรกำร “จัดทำคู่มือประชำชน” ให้
มีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและข้อมูลต่ำง ๆ ให้
ทันสมัย ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บริกำร คำแนะนำผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่ำวสำร
๒. เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริห ำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก
๓. เพื่อให้ผู้มำใช้บริกำรมีศูนย์บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภำพกำรบริกำร ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ใส่ใจบริกำร ประชำชนผู้มำใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. เจ้ำหน้ำที่/พนักงำนจ้ำง
๒. ประชำชน
๓. บุคคลทั่วไป
๔. หน่วยงำนรำชกำรอื่น
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๕. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. ประชุมเพื่อวำงกรอบและแนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร (ปรับปรุง)
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำม
๓. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำม
๔. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจำจุดประชำสัมพันธ์
๕. แต่งตั้งมอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
๖. รำยงำนและติดตำมผลกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำม
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ
สำธำรณสุข
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้มำใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด
๒. คุณภำพกำรบริกำรได้รับกำรประเมินอย่ำงยอดเยี่ยม
๓. กำรทำงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 โดยนโยบำยเปิดเผยเป็นหลัก
๔. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำมในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลใน
กำรปฏิบัติงำนโดยเสมอภำคและเท่ำเทียม
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ลาดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันปัญหำภำวะโลกร้อนเป็นปัญหำที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนทั้งในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทำงหนึ่งในกำรแก้ไข
ปัญหำภำวะโลกร้อนโดยตรงและเป็นกำรสร้ำงสมดุลทำงธรรมชำติรวมทั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีมหำ
มงคลพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงกำร “ท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกำรดำเนิน
โครงกำรดังกล่ำว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นกำรช่วยกันแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนสร้ำงเมืองน่ำอยู่
ให้สวยงำม
เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำย และตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรเทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงได้จัดทำโครงกำรปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นโดยถือเป็นนโยบำย
สำคัญ ของจังหวัดต่อไป ประกอบกับให้สอดคล้องกับโครงกำร“ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว” ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเข้ำร่วมโครงกำร ประจำปี ๒๕๖๑
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวำยเป็นรำชสักกำระ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
๒. เพื่อเป็นกำรสนองนโยบำยของของจังหวัด และให้สอดคล้องกับโครงกำรของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น
๓. เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน สร้ำงเมืองน่ำอยู่และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. วิธีดาเนินการ
๑.ประชำสัมพันธ์เชิญชวนประชำชนทุกชุมชนมำร่วมกันปลูกต้นไม้
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และต้นไม้ที่จะใช้ปลูก
๓. ดำเนินกำรปลูกต้นไม้ตำมวันที่กำหนด
๕. เป้าหมาย
ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้ำงถนนในเขตเทศบำล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่รับผิ ดชอบของ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
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๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๗. สถานที่ดาเนินการ
บริเวณสองข้ำงถนนในเขตเทศบำล /พื้นที่สวนสำธำรณะ และพื้นที่รับผิดชอบของเทศบำล
๘. งบประมาณ
งบประมำณของเทศบำลตำบลคลองวำฬ ปีงบประมำณ 2561 หน่วยงำน สำนักปลัดเทศบำล
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนธุรกำร สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลคลองวำฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชำชนเห็นควำมสำคัญของกำรปลูกต้นไม้เพื่อลดภำวะโลกร้อน
๒. ในเขตเทศบำลตำบลคลองวำฬมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมำกขึ้น
ลาดับที่ ๕
๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเสียภาษีแก่ผู้ประกอบการ
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบำลต ำบลคลองวำฬเป็ น หน่ว ยงำนรำชกำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ภำยใต้น โยบำยกำร
กระจำยอำนำจกำรปกครองขั้นพื้นฐำนของรัฐ รำยได้ส่วนหนึ่งมำจำกกำรจัดเก็บรำยได้ภำษีอำกรต่ำงๆ
เช่น ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำย ภำษีบำรุงท้องที่ ฯลฯ เพื่อนำรำยได้จำกภำษีเหล่ำนี้ไปพัฒนำ
พื้นที่ต่ำงๆ ในเขตเทศบำลตำบล คลองวำฬ นั้น
ปัจจุบันผู้ประกอบกำรและผู้มีหน้ำที่เสียภำษีในเขตเทศบำลตำบลคลองวำฬไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรเสี ย ภำษี อำจท ำให้ เ กิ ด กำรยื่ น เสี ย ภำษี ไ ม่ ถู ก ต้ อ งมี ผ ลท ำให้ ต้ อ งเสี ย เวลำเพิ่ ม เบี้ ย ปรั บ เพิ่ ม
นอกเหนื อจำกตัว ภำษี เพื่อให้ เกิดควำมเป็นธรรม โปร่งใส รัดกุม ในกำรจัดเก็บภำษีต่ำงๆและให้
ประชำชนในพื้นที่เข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเสียภำษีต่ำงๆ เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึง
ได้จัดทำโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรเสียภำษีแก่ผู้ชำระภำษีและผู้ประกอบกำรขึ้น
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
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๑. เพื่อให้ประชำชนผู้ชำระภำษีและผู้ประกอบกำร ทรำบและเข้ำใจในเรื่องกำรชำระภำษี
สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและชำระภำษีตรงตำมกำหนด
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๓. เพื่ อ เป็ น กำรเพิ่ ม รำยได้ ข องเทศบำลต ำบลคลองวำฬ โดยสำมำรถจั ด เก็ บ ภำษี แ ละ
ค่ำธรรมเนียมได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวก รวดเร็ว และเพื่อเกิดควำมคล่องตัว
ในกำรปฏิบัติงำน
๔. เพื่อลดปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงจัดเก็บภำษี
๕. เพื่อให้ประชำชนตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเสียภำษี
๔. เป้าหมาย
ประชำชนผู้ชำระภำษีและผู้ประกอบกำร จำนวน ๖๐ คน
๕. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทำโครงกำร
๒. เสนอโครงกำร ผู้บริหำรอนุมัติ
๓. ประสำนงำนติดต่อวิทยำกรด้ำนวิชำกำร / นันทนำกำร
๔. จัดทำหนังสือเชิญผู้ชำระภำษีและผู้ประกอบกำร
๕. จัดเตรียมสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์
๖. ดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่วำงไว้
๗. สรุปผลกำรดำเนินงำน
๖. สถานที่ดาเนินการ
อำคำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
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๘. งบประมาณ
๑๕,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนจัดเก็บรำยได้ กองคลัง เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชำชนผู้ ช ำระภำษี มี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและประโยชน์ใ นกำรจั ดเก็ บภำษีที่ อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองมำกขึ้น เกิดควำมเข้ำใจระหว่ำงประชำชนกับเจ้ำหน้ำที่เทศบำล
๒. มีประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้เพิ่มขึ้น
๓. สำมำรถจัดเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวก
รวดเร็วและเกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน
ลาดับที่ 6
๑. โครงกำร ฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอำชีพ
๒. หลักกำรและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชดำรัสชี้แนะแนว
ทำงกำรดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดรวมถึงกำรพัฒนำและบริหำรประเทศ ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐำนของทำงสำยกลำง โดยคำนึงถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ตลอดจนใช้ควำมรู้ ควำมรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ และกำรกระทำ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ เห็ น ควำมส ำคัญ และตระหนั กในกำรนำหลั กปรัช ญำเศรษฐกิ จ
พอเพียง ไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต และปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล และจัดทำโครงกำรฝึกอบรม
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติให้บุคลำกรในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิต
๓.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
๒.เพื่อส่งเสริมกำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรดำเนินชีวิต
และประกอบอำชีพ
๓.เพื่อปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน
๔.เป้าหมาย
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ประชำชนเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖.วิธีดาเนินการ
๑.จัดทำโครงกำรเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
๒.มอบงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร
๓.ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหำวัสดุอุปกรณ์
๔.จัดทำและดำเนินกำรตำมโครงกำร
๕.แจ้งหัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ร่วมกันดำเนินกำรตำมโครงกำร
๖.สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐-บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนพัฒนำชุมชน สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลคลองวำฬ
จังหวัดชัยภูมิ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑.กำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
๒.กำรน ำหลั กปรั ช ญำเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรดำเนินชีวิต และกำร
ประกอบอำชีพ
๓.ปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน
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๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

ลาดับที่ ๗
๑. โครงการอบรมธรรมะน่ารู้
๒. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช ๒๕๔๒ หมวด ๑ มำตรำ ๖ ได้
กำหนดให้ จั ดกำรศึ กษำต้ องเป็ น ไปเพื่ อพั ฒ นำคนไทยให้ เ ป็น มนุ ษ ย์ที่ ส มบูร ณ์ ทั้ ง ร่ ำ งกำย จิ ต ใจ
สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งควรปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมและจริ ยธรรม ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กเป็น อันดับ
แรก เพรำะเด็กนั้นถือว่ำเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมสำคัญที่สุด เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้ำ และ
เป็นกำลังในกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไปในอนำคต ซึ่งในปัจจุบันกำร
พัฒนำทำงด้ำนวัตถุดูเหมือนว่ำจะได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงจริงจัง แต่กำรพัฒนำทำงด้ำนจิตใจกลับถูก
ละเลย จึงทำให้ปัญหำต่ำง ๆ ในสังคมไทยเกิดขึ้นซึ่งนับวันจะทวีคูณและรุนแรงมำกยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
ศำสนำพุทธเป็นศำสนำประจำชำติของคนไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงหลักกำรดำรงชีวิตและ
ควำมเป็นอำรยชนที่มีเอกลักษณ์ของตน เป็นควำมภำคภูมิใจของชนชำติไทยและควรค่ำแก่กำรส่งเสริมให้
เกิดควำมรักควำมหวงแหนในพระพุทธศำสนำและยึดหลักคำสอนมำยึดถือปฏิบัติสืบไป
ดังนั้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีควำมสุข โดยจัด
กิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ เช่น กำรสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม ฯลฯ นอกจำกนี้ยังให้เด็กมีสมำธิใน
กำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้และปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ โดยใช้ธรรมะส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของเด็ก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กตระหนักถึงคุณค่ำควำมรักของพ่อ แม่ ครู และผู้มีพระคุณ
๒.๒ เพื่อเสริมสร้ำงให้เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงำม
๒.๓ เพื่อให้เด็กเล็กได้มีโอกำสปฏิบัติกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ และปฏิบัติ
ตนตำมหลักพุทธศำสนิกชนที่ดี

24

๒.๔ เพื่อให้เด็กได้เห็นคุณค่ำและมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
๓. เป้าหมาย
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๔. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรม
๒. ติดต่อประสำนงำนจัดหำสถำนที่และพระวิทยำกร
๓. ทำหนังสือเชิญพระวิทยำกร และขอใช้สถำนที่วัดคลองวำฬ พระอำรำมหลวง
๔. ดำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้
๕. ประเมินผลกำรจัดโครงกำร (โดยกำรสังเกตพฤติกรรมเด็ก)
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจำปี งบประมำณ 2561
๖. สถานที่ดาเนินการ
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดคลองวำฬ พระอำรำมหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองวำฬ อำเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗. งบประมาณ
กองกำรศึกษำ หมวดค่ำใช้สอย แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร : งำน
ศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเภทรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น ๆ ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมธรรมะน่ำรู้ จำนวน ๕,๐๐๐ บำท
๘. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลคลองวำฬ / กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็กเล็กตระหนักถึงคุณค่ำควำมรักของพ่อ แม่ ครู และผู้มีพระคุณ
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๒. เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงำม
๓. เด็กเล็กได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ และฝึกปฏิบัติตนตำมหลัก
พุทธศำสนิกชนที่ดี
๔. เด็กเล็กได้เห็นคุณค่ำและมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย

ลำดับที่ ๘
1. ชื่อโครงการครอบครัวสัมพันธ์
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุ บันกระแสโลกำภิวัฒน์และกำรสื่อสำรไร้พรมแดนได้ครอบคลุมไปทั่วโลก โดยเฉพำะ
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลกำรเปลี่ยนแปลงในหลำยๆ ด้ำน โดยเฉพำะกำรให้ควำมสำคัญในกำรบริโภค
วัตถุนิยมทำให้สังคมไทยในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลในครอบครัวที่เคยแนบแน่นตั้งแต่ในอดีตได้จำงหำยไป ด้วยเหตุที่ปัจจุบันคนหันมำให้
ควำมสำคัญกับวัตถุนิยม เน้นควำมมั่งคั่ง ร่ำรวย ทำให้ควำมสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวไม่แนบแน่น
เหมือนดังแต่ก่อน คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง ทำให้สถำบันครอบครัวไทยในปัจจุบันขำด
ควำมอบอุ่น เกิดปัญหำครอบครัวแตกแยก จนกลำยเป็นปัญหำที่ลุกลำมต่อสังคม
ดังนั้น ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนเทศบำลตำบลคลองวำฬ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของ
สถำบันครอบครัว จึงได้จัดทำโครงกำรครอบครัวสัมพันธ์ ขึ้น โดยให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ระหว่ำงครอบครัว เป็นกำรเติมเต็มควำมรัก ควำมผูกพันธ์ และควำมอบอุ่น ในครอบครัว ก่อให้เกิด
ควำมเข้มแข็งของครอบครัวสู่สังคมที่เข้มแข็งต่อไป
๓. วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อให้ครอบครัวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเครำะห์สภำพปัญหำในครอบครัวของตนเอง ร่วมคิด
ร่วมวำงแผนหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน
๒. เพื่อให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน
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๓. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำสถำบันครอบครัวในชุมชนให้
มีควำมเข้มแข็ง
๔. เพื่อให้กำรคนในครอบครัวตระหนักถึงกำรป้องกันกำรทุจริต
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครอบครัว ในเขตชุมชนเทศบำลตำบลคลองวำฬ สภำเด็ก และเยำวชนโรงเรีย นบ้ำ น
คลองวำฬ จำนวน ๖๐ คน (๒๐ ครอบครัว)
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครอบครัว มีควำมสั มพันธ์ที่ดี ก่อเกิดควำมสำมัคคี ได้ร่ว มกันวิเครำะห์ ปัญหำ และหำ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในครอบครัว ส่งผลให้สถำบันครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง
๕. สถานที่ดาเนินการ
ณ อำคำรป้องกันและบรรเทำสำธำรภัย ชั้น ๒ เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
งำนพัฒนำชุมชน สำนักปลัดเทศบำลตำบลคลอวำฬ
๘. ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนเพื่อชี้แจง เตรียมควำมพร้อม และ
กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรจัดโครงกำรฯ
๒. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเชิญกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม
๓. ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร
- ทำควำมเข้ำใจ และรู้จักบทบำทหน้ำที่ของพ่อ แม่ และลูกที่ดีและเหมำะสม
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- ร่วมกันวิเครำะห์ แก้ไขปัญหำครอบครัวด้วยสันติวิธี
- กิจกรรมสันทนำกำร (ละลำยพฤติกรรม)
- กิจกรรมกลุ่มครอบครัวสัมพันธ์
๔. สรุปประเด็นทั้งหมดพร้อมทั้งประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
๙. งบประมาณ
ขอรับเงินอุดหนุนจำกสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(เงิ น อุ ด หนุ น ศู น ย์ พั ฒ นำครอบครั ว ในชุ ม ชน) เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด โครงกำร จ ำนวน
๑๑,๒๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบำทถ้วน)
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้และนำไปปรับใช้ในครอบครัว
๒. ครอบครัวมีควำมสัมพันธ์ที่ดี เกิดกำรเรียนรู้ กำรอยู่ร่วมกันในสังคม
๓. ชุมชนมีควำมตื่นตัวในกำรทำงำนด้ำนกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของครอบครัว ลดช่องว่ำง
ระว่ำงสมำชิกในครอบครัว และสังคม

ลาดับที่ ๙
๑. โครงการักษ์หาดบ้านพ่อ
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลคลองวำฬ อยู่ในพื้นที่ที่ติดหำดทะเลมีควำมเป็น
ธรรมชำติ และสวยงำมเด็กสำมำรถเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัวโดยได้รับจำกประสบกำรณ์ตรง และชุมชนใน
ตำบลส่วนใหญ่ประกอบอำชีพประมง ซึ่งเรือประมงเล็กส่วนใหญ่จะจอดตำมชำยฝั่งทะเล และมีขยะมูล
ฝอยบ้ำงจึงทำให้บำงครั้งสภำพแวดล้อมชำยหำดนั้นขำดควำมสวยงำม
ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลคลองวำฬมีควำมประสงค์ในกำรจัดกิจกรรม
เพื่อช่วยกันรณรงค์ปลูกฝังให้เด็กรู้จักรักษ์ธรรมชำติของบ้ำนเกิดตนเอง โดยจั ดกิจกรรมกำรเก็บขยะ
รั กษำสิ่ งแวดล้ อมบริ เวณชำยหำดบ้ ำนคลองวำฬ เพื่อ น้อมเกล้ ำ น้อ มกระหม่ อมระลึ กในพระมหำ
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กรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้ และแสดงควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ อดุยเดช มหิต
ลำธิเบศรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร จึงจัดให้มีโครงกำร “รักษ์หำดบ้ำน
พ่อ” ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อน้อมเกล้ำ น้อมกระหม่อมระลึกในพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้ และแสดงควำมอำลัย
แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ อดุยเดช มหิตลำธิเบศรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิ
รำช บรมนำถบพิตร
๒.เพื่อเป็นกำรปลูกฝังในกำรรั กษ์ควำมสะอำด และให้เด็กรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่
ตนอำศัยอยู่
๓.เพื่อให้เด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์รักษ์ชำยหำด
๔.เพื่อเป็นกำรสำนสัมพันธ์อันดีระหว่ำง เด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
๔. เป้าหมาย
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลคลองวำฬ จำนวน ๑๖๐ คน
๕. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมผู้ดูแลเด็กเพื่อวำงแผนจัดกิจกรรม
๒. เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
๓. ประสำนงำนกับผู้ปกครองเพื่อเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม
๔. ดำเนินโครงกำร
๕. รำยงำนผลกิจกรรม
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
๗. งบประมาณ
3,000 บำท
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๙. สถานที่ดาเนินการ
ชำยหำดทะเลปำกคลอง ต.คลองวำฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสะอำดชำยหำดบ้ำนคลองวำฬ
๒. เด็ก รู้จักกฎ ระเบียบ และมีจิตสำนึกในกำรรักษำสภำพแวดล้อม
๓. เด็ก ผู้ดูแล ผู้ปกครอง และชุมชนมีสำนสัมพันธ์ที่ดี มีกิจกรรมร่วมกัน
๔. เด็ก ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลำดับที่ ๑๐
๑. ชื่อโครง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช ได้พระรำชทำนพระรำชดำรัสแก่พสก
นิกรชำวไทยเกี่ยวกับคุณธรรมในโอกำสต่ำง ๆ หลำยประกำร ซึ่งหำกได้นำมำถือปฏิบัติอย่ำงจริงจังและ
เป็นรูปธรรม จะเป็นกำรพัฒนำวิถีชีวิตและจิตใจให้คนในชำติได้คิด และดำเนินชีวิตในแนวทำงที่ดีงำม
สังคมจะประกอบไปด้วยคนดี สงบสุข มีสันติ และเป็นสังคมที่พึงปรำรถนำของทุกคน แม้ว่ำในปัจจุบัน
จะมีหน่วยงำน องค์กร หรือประชำชนบำงกลุ่มพยำยำมที่จะรณรงค์ให้ทุกคนในชำติประพฤติปฏิบัติ
คุณธรรมต่ำง ๆ แล้วก็ตำม แต่ก็ยังไม่เพียงพอควำมเสื่อมโทรมทั้งด้ำนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เป็น
ปัญหำควำมไม่ซื่อสัตย์สุจริต ฉ้อโกง เห็นแก่ตัว เอำรัดเอำเปรียบ ขำดศีลธรรม ขำดน้ำใจ ขำดควำม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กำรไม่รู้จักช่วยเหลือตนเอง ขำดควำมพำกเพียร ขำดควำมอดทน อดกลั้น ขำดวินัย
ขำดควำมรับผิดชอบ และอื่น ๆ อีกมำกมำยยังปรำกฏให้เรำได้เห็นได้ทำและได้ยินอยู่บ่อย ๆ หำกปล่อย
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ให้มีสภำพเช่นนั้นเรื่อยไปคนในสังคมจะแล้งน้ำใจ จะทำทุกอย่ำงเพื่อควำมอยู่รอดของตนเอง จนท้ำยสุด
คุณธรรมที่เป็นหลักของสังคมก็จะค่อย ๆ เลือนหำยไป
สำนักงำนเทศบำลตำบลคลองวำฬ ได้ตระหนักถึงสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล / พนักงำนจ้ำงของเทศบำล
ตำบลคลองวำฬขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นำคุณธรรมจริยธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเป็น
วิถีชีวิต
๒. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล / พนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบลคลองวำฬ จำนวน
๗๐ คน
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
๖. วิธีดาเนินการ
๑. เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
๒. ติดต่อประสำนงำนพระวิทยำกร
๓. แต่งตั้งคณะทำงำน และมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
๔. ดำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้
๕. สรุปประเมินผลโครงกำร
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๗. งบประมาณ
กองกำรศึกษำ หมวดค่ำใช้สอย แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร : งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเภทรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่น ๆ ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท
๘. สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุม ชั้น ๒ อำคำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ได้นำคุณธรรมจริยธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
๒. ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
ควำมสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม

พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ตระหนักถึงคุณค่ำและ
ลาดับที่ ๑๑

๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรมำตรกำรออกคำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้ำส่วนรำชกำร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อประโยชน์ของรำชกำรในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม เป็น
กำรลดขั้น ตอนและระยะเวลำในเรื่ องกำรสั่ งกำร กำรอนุ ญำตและกำรอนุมัติใ นเรื่องเกี่ ยวกับกำร
ให้บริกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรจัดกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง
เที่ยงธรรม ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของอปท. นั้น
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำม ในฐำนะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ที่ใช้
หลักกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี จึงได้จัดทำมำตรกำรออกคำสั่ง
มอบหมำยของนำยกองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ปลั ดองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น รองปลั ดองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้ำส่วนรำชกำร ในกำรปฏิบัติรำชกำร
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๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประโยชน์ของรำชกำรในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
เพื่อเป็นกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำในเรื่องกำรสั่งกำร กำรอนุญำตและกำรอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรจัดกำร
๒. เพื่อให้กำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรจัดกำร เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของอปท.
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหำร ปลัดเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเทศบำล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. จัดทำมำตรกำรมอบหมำยของนำยกเทศบำล
๒. ประชุมผู้บริหำร ปลัดเทศบำล. หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเทศบำล
๓. ออกคำสั่งมอบหมำย
๔. ดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
๒. เป็นกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำในเรื่องกำรสั่งกำร กำรอนุญำตและกำรอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับกำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรจัดกำร
๓. กำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรจัดกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของอปท.
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ลาดับที่ ๑๒
๑. ชื่อโครงการ มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อประโยชน์ของรำชกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของอปท. นั้น
ดังนั้น เทศบำลตำบลคลองวำฬ ในฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ที่ใช้หลักกำรบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี จึงได้จัดทำมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้สำธำรณะชนทรำบ
๒. เพื่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ถูกต้อง ไม่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นในบริหำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๔. เป้าหมาย
กองคลัง เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. จัดทำมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒. ประชุมภำยในกองคลัง
๓. ออกคำสั่งมอบหมำย
๔. ดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. กำรปฏิบัติงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ
๒. ประชำชนสำมำรถรับทรำบข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๓. ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ลาดับที่ ๑๓
๑. โครงการ ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศ แผนผัง ขั้นตอน กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
๒. หลักการและเหตุผล
กำรให้บริกำรด้ำนงำนทะเบียนรำษฎร เป็นงำนที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนและหน่ วยงำน
ที่มำขอรับบริกำร ดังนั้นจึงมีผลต่อภำพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่ำงยิ่ง ประกอบกับแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำระบบรำชกำรไทย ได้กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร
ประชำชนเพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรและบังเกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรปรับปรุงคุณภำพและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนกำรบริกำร
ประชำชนเพื่อให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลคลองวำฬ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรให้บริกำร
ประชำชนของกรมกำรปกครองให้มีควำมทันสมัยทั้งในด้ำนรูปลักษณ์ กระบวนงำน และพฤติกรรมกำร
ให้ บ ริกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ให้ เป็น ที่ยอมรับของประชำชนและหน่วยงำนต่ำงๆ สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงได้จัดทำโครงกำรปรับปรุงป้ำยประชำสัมพันธ์/ประกำศ/แผนผัง/ขั้นตอน
กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลคลองวำฬ และสำนักงำนมีภำพลักษณ์ที่ดี
ทันสมัยมีควำมสง่ำงำม สะอำด และ สวยงำม
๒. เพื่อสร้ ำงรู ป แบบมำตรฐำนของส ำนักทะเบียนฯ ซึ่งเป็นสถำนที่ให้ บริกำรประชำชนมี
เอกลักษณ์และแบบแผนเดียวกัน
๓. เพื่อจัดช่องทำงในกำรบริกำรให้แก่ประชำชนของสำนักทะเบียนฯ ให้สำมำรถอำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชนยิ่งขึ้น
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๔. เพื่อพัฒนำระบบงำนด้ำนบริกำรให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
ธรรมตำมกฎระเบียบกฎหมำย
๔. เป้าหมาย
ประชำชนผู้มำติดต่องำนทะเบียนรำษฎร
๕. วิธีดาเนินการ
๑. สำรวจอุปกรณ์ และสภำพพื้นที่ของสำนักทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบควำมพร้อมและควำม
เหมำะสมในกำรปรับปรุงรูปลักษณ์ของสำนักทะเบียนฯ
๒. ออกแบบและกำหนดคุณลักษณะของรูปลักษณ์ โดยให้สำมำรถปรับได้ตำมลักษณะเฉพำะ
และขนำดของห้องทะเบียน
๓. เสนอโครงกำรเข้ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๔. จัดทำและดำเนินกำรปรับปรุงรูปลักษณ์ภำยในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลคลอง
วำฬ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. สถานที่ดาเนินการ
สำนักทะเบียนเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๘. งบประมาณ
งบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบำลตำบลคลองวำฬ (งำนทะเบียนฯ)
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชำชนผู้มำติดต่อได้รับทรำบข้อมูล ระเบียบ ขั้นตอน และกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง และ
เป็นธรรมทำให้ประชำชนผู้มำใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจในกำรบริกำรของงำนทะเบียนรำษฎร
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๒.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลาดับที่ ๑๔
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มำตรำ 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยอย่ำงน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร เพื่อ
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน เกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุดแก่ผู้
มำรับบริกำร สำมำรถลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสมและ
รวดเร็ว
เพื่อให้กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์สุขต่อประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำสำมำรถ
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริงเทศบำลตำบลคลอง
วำฬ จึงได้จัดทำกิจกรรมปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนหรือลดขั้นตอนกำรทำงำนหรือกำรบริกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยเสมอภำคและเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นระเบียบและ
ขั้นตอนอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรแสดงแผนผังรำยละเอียดของงำนบริกำร ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนให้
แล้วเสร็จ มีแผนภูมิและรำยละเอียดผู้ให้บริกำร โดยยึดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำบลคลองวำฬ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนบริกำรประชำชน
๒. เพื่ออำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนมำกขึ้น
๓. เพื่อรับฟังและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรมำรับบริกำรจำกหน่วยงำน
๔. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน
๕. เพื่อให้กำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณะ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม
โดยทัดเทียมเสมอภำค ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของอปท.
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่/พนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. แต่ง ตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงขั้ นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติ รำชกำรเพื่ อบริ กำร
ประชำชน
๒. ประชุมคณะทำงำนเพื่อส ำรวจงำนบริกำรที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ำ
เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบอำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร กำรอนุมัติ กำรอนุญำต
หรือกำรปฏิบัติรำชกำรใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
๓. ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร และประกำศกระบวนงำน
บริกำรประชำชนที่นำกยกเทศมนตรีมอบอำนำจให้รองนำยกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบำลให้ประชำชน
ทรำบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบั ติรำชกำรให้ประชำชน
ทรำบ
๔. มีระบบกำรรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และ
นำผลดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร
๕. ติดตำมรำยงำนกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นข้อร้องเรียน
ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ให้ผู้บริหำรทรำบ
๖. ประชุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลในกำรบริกำร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดเทศบำลตำบลคลองวำฬ
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุข
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริกำร และมีควำมพึงพอใจ
ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
๒. กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัว และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน
๓. กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร
๔. ท ำให้ ภ ำพลั ก ษณ์ ข องเทศบำลต ำบลคลองวำฬเปลี่ ย นไปในทิ ศ ทำงที่ ดี ขึ้ น และท ำให้
ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำมมำกยิ่งขึ้น
ลาดับที่ ๑๕
๑. ชื่อโครงการ มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมัติ อนุญำตสั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อประโยชน์ของรำชกำรในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม เป็น
กำรลดขั้น ตอนและระยะเวลำในเรื่องกำรสั่ งกำร กำรอนุ ญำตและกำรอนุมัติใ นเรื่องเกี่ ยวกับกำร
ให้บริกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีของ อปท. นั้น
ดังนั้น เทศบำลตำบลคลองวำฬ ในฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ที่ทำงำนใกล้ชิด
ประชำชนและได้ใช้หลักกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ดี จึงได้จัดทำ
มำตรกำรกำรมอบอำนำจอนุมัติ อนุญำตสั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำรก่อให้เกิดควำมคล่องตัว
ในกำรปฏิบัติงำน สะดวกและรวดเร็วในกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำรสำธำรณะและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง
ๆ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนที่มำรับบริกำร
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประโยชน์ของรำชกำรในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
๒. เพื่อเป็นกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำในเรื่องกำรสั่งกำร กำรอนุญำตและกำรอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับกำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อให้กำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรจัดกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส
ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของ อปท.
๓. ทำให้ภำพลักษณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำมเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้นและทำ
ให้ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อกำรทำงำนของเทศบำลตำบลคลองวำฬมำกยิ่งขึ้น
๔. ประชำชนผู้มำใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรอย่ำงสูงสุด
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่/พนักงำนจ้ำงเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. จัดทำมำตรกำรมอบหมำยของนำยกเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๒. ประกำศมำตรกำรกำรมอบอำนำจของนำยกให้ประชำชนทรำบ
๓. ดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดเทศบำลตำบลคลองวำฬ
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุข
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
๒. เป็นกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำในเรื่องกำรสั่งกำร กำรอนุญำตและกำรอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับกำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรจัดกำร
๓. กำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรจัดกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของอปท.
๔ เกิ ด ควำมพึ ง พอใจในระดั บ ดี ในกำรบริ ก ำรของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ / พนั ก งำนของเทศบำล
ตำบลคลองวำฬ
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๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
ลาดับที่ 16
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลคลองวำฬ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมที่กระทรวงมหำดไทยได้มีข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินกำร
จัดทำหลักเกณฑ์บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพิ่มเติมในเรื่องกำรจัดทำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ซึ่งสอดคล้องกับมำตรกำรกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้อ ๒ กำรบริหำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของ อปท. ข้อ ๒.๖ อปท. ดำเนินกำรจัดทำข้อตกลง
ในกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริ หำร เพื่อให้เป็นไปตำมข้อแนะนำและมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติรำชกำรตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่ำง ๆ นั้น
ดัง นั้ น เทศบำลต ำบลคลองวำฬ จึ งได้ จัด บัน ทึ กข้ อ ตกลงกำรปฏิบั ติ รำชกำรระหว่ ำ ง
พนักงำนส่วนตำบลกับผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำม เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภำรกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยกำรทำงำนที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้ วัด
ผลกำรดำเนิ น งำนที่ แ สดงประสิ ท ธิภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลกำรปฏิ บัติ ง ำนตำมพระรำชกฤษฎี กำว่ ำด้ ว ย
หลักเกณฑ์และบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประโยชน์ของรำชกำรในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
๒. เพื่อเป็นกำรบริหำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของ อปท.
๓. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำน และเป้ำหมำย
กำรทำงำนที่ชัดเจน
๔. เพื่อกำหนดตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนที่แสดงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
๕. เพื่อยกระดับกำรปฏิบัติรำชกำรให้สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่มีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหำร ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเทศบำล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
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๑. ประชุมผู้บริหำร ปลัดเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเทศบำล
๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
๓. ดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ติดตำมประเมินผลตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด รำยงำนผลติดตำมต่อผู้บริหำรทรำบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ยกระดับกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
๒. เป็นกำรบริหำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของ อปท. กำรปฏิบัติงำนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภำรกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำน และเป้ำหมำยกำรทำงำนที่ชัดเจน
๓.ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในเกณฑ์ชี้วัดผลกำรดำเนินงำนระดับดี

ลาดับที่ ๑๗
๑. ชื่อโครงการ มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
รัฐบำลภำยใต้กำรนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบำย ด้ำน
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมมำภิบำลและสนับสนุนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ เช่น ปรับปรุงระบบรำชกำรให้ทันสมัย โปร่งใส และยกระดับสมรรถนะ
ของหน่วยงำนของรัฐให้สำมำรถให้บริกำรเชิงรุก ในรูปแบบของกำรเพิ่มศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำก
ประชำชนในต่ำงจังหวัด ศูนย์บริกำรสำธำรณะแบบครบวงจรที่ให้กำรบริกำรถึงตัวบุคคลผ่ำนระบบ
บริกำรร่วม ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในกำร
รักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ
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อย่ำงเคร่งครัด ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ
เพื่อให้กำรบริกำรในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร
ให้ ค ำแนะน ำและค ำปรึ ก ษำปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ น ช่ ว ยเหลื อ ในด้ ำ นกำรด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขปั ญ หำ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงได้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับ สนุน นโยบำยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิช อบในภำครัฐ
ของรัฐ บำล และสนับ สนุน กำรขับ เคลื ่อ นยุท ธศำสตร์ช ำติว ่ำ ด้ว ยกำรป้อ งกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒. เพื่อส่งเสริมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ดำรงธรรมระดับตำบล ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้
มีจิ ตสำนึ กคุณธรรม จริ ย ธรรม ควำมซื่อสั ตย์ สุ จริต นำไปสู่ กำรปฏิบัติรำชกำรแบบธรรมำภิบ ำล
๓. เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้คำแนะนำและคำปรึกษำ ปัญหำควำมเดือดร้อน
ช่วยเหลือในด้ำนกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อให้ กำรบริ กำรในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชัดเจนและกำรให้ บริกำรสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภำคและเท่ำเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๕ พื่อเสริมสร้ำงแนวคิดยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ที่มุ่งเน้นควำมโปร่งใสตรวจสอบได้
ซื่อสัตย์สุ จริต สร้ ำงทัศนคติ ค่ำนิ ยม ต่อต้ำนผู้มีควำมประพฤติในทำงทุจริต คอรัปชั่น และพร้อมเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีให้แก่ครอบครัวและสังคม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้ำหน้ำที่ ตำแหน่ง นิติกร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองวาฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. ดำเนินกำรตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
๓. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรและแจ้งควำมคืบหน้ำให้ผู้บริหำรทรำบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
นิติกร
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ปัญหำควำมเดือดร้อน ควำมขัดแย้งในชุมชนลดลง
๒. ปัญหำควำมเดือดร้อน ควำมขัดแย้งในชุมชนได้รับกำรแก้ไขและไกล่เกลี่ย
๓. ประชำชนมีที่พึ่งพิงด้ำนกฎหมำยและเข้ำรับบริกำรปรึกษำปัญหำด้ำนต่ำงๆ
๔. เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทำให้ภำพลักษณ์ของเทศบำลตำบลคลองวำฬเปลี่ยนไปใน
ทิศทำงที่ดีขึ้นและทำให้ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อกำรทำงำนของเทศบำลตำบลคลองวำฬยิ่งขึ้น

ลาดับที่ ๑๘
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชน
กล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลตำบลคลองวำฬ ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิ
ชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
รัฐบำลภำยใต้กำรนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบำย ด้ำน
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมมำภิบำลและสนับสนุนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ เช่น ปรับปรุงระบบรำชกำรให้ทันสมัย โปร่งใส และยกระดับสมรรถนะ
ของหน่วยงำนของรัฐให้สำมำรถให้บริกำรเชิงรุก ในรูปแบบของกำรเพิ่มศูนย์รับเรื่องรำวร้อ งทุกข์จำก
ประชำชนในต่ำงจังหวัด ศูนย์บริกำรสำธำรณะแบบครบวงจรที่ให้กำรบริกำรถึงตัวบุคคลผ่ำนระบบ
บริกำรร่วม ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในกำร
รักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ
อย่ำงเคร่งครัด ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำ
เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลตำบลคลองวำฬว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบเทศบำล
ตำบลคลองวำฬ จึงได้จัดทำมำตรกำรนี้ขึ้น
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๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนนโยบำยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิช อบใน
ภำครัฐ ของรัฐ บำล และสนับ สนุน กำรขับ เคลื ่อ นยุท ธศำสตร์ช ำติว ่ำ ด้ว ยกำรป้อ งกัน และ
ปรำบปรำม กำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒. เพื่อส่งเสริมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่/พนักงำน ของเทศบำลตำบลคลองวำฬ ปฏิบัติห น้ำ ที่
ให้ มีจิต สำนึก คุณ ธรรม จริย ธรรม ควำมซื่อ สัต ย์ สุจ ริต นำไปสู่ก ำรปฏิบัติร ำชกำรแบบธรรมำภิ
บำล
๓. เพื่อเสริมสร้ำงแนวคิดยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ที่มุ่งเน้นควำมโปร่งใสตรวจสอบได้
ซื่อสัตย์สุ จริต สร้ ำงทัศนคติ ค่ำนิ ยม ต่อต้ำนผู้มีควำมประพฤติในทำงทุจริต คอรัปชั่น และพร้อมเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีให้แก่ครอบครัวและสังคม

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. ประชุมผู้บริหำร ปลัดเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเทศบำล
๒. กำหนดข้อตกลงและบทลงโทษกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรใน อปท.
๓. มีกำรตรวจสอบผู้กระทำผิดอย่ำงถูกต้อง
๔. ติดตำมผลกำรตรวจสอบผู้กระทำผิด
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
นิติกร
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. องค์กรมีควำมซื่อสัตย์
๒. เกิ ด ภำพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร ท ำให้ ภ ำพลั ก ษณ์ เ ปลี่ ย นไปในทิ ศ ทำงที่ ดี ขึ้ น และท ำให้
ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อกำรทำงำนของเทศบำลตำบลคลองวำฬ
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มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 การให้ มี แ ละเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ า วสารในช่อ งทางที่ เ ป็ น การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้า ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกขั้นตอน
ลาดับที่ ๑๙
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลคลองวำฬ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๙ ของกฎหมำย เพื่อให้ประชำชน
เข้ำตรวจดูได้ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรข้อมู ลข่ำวสำรของรำชกำรกำหนด ข้อมูล
ข่ำวสำรที่จัดให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ถ้ำมีส่วนที่ต้องห้ำมมิให้เปิดเผยตำมมำตรำ ๑๔ หรือมำตรำ ๑๕
อยู่ด้วยให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประกำศอื่นใดที่ไม่เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรนั้น บุคคลไม่ว่ำจะ
มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตำมย่อมมีสิทธิเข้ำตรวจดู ขอสำเนำ(copy right) หรือขอสำเนำที่มีคำ
รับรองถูกต้องของข้อมูล ข่ำวสำรของรำชกำรที่ห น่ว ยงำนของรัฐ จะต้องรวบรวมไว้ให้ประชำชนเข้ำ
ตรวจดูได้ (public inspection) ได้ ในกรณีที่ส มควรหน่ว ยงำนของรัฐ โดยควำมเห็ นชอบของ
คณะกรรมกำรจะวำงหลักเกณฑ์เรียกค่ำธรรมเนียมในกำรนั้นก็ได้ ในกำรนี้ให้คำนึงถึงกำรช่วยเหลือผู้มี
รำยได้น้อย ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมำยเฉพำะบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น คนต่ำงด้ำวจะมีสิทธิ
ตำมมำตรำนี้เพียงใดให้เป็นไปตำมที่กำหนดโดยกฎกระทรวง(ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร ลงวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูล หรือข่ำวสำรสำธำรณะใน
ครอบครองของหน่ว ยรำชกำร หน่ว ยงำนของรัฐ รัฐ วิสำหกิจ หรือรำชกำรส่ว นท้องถิ่น เว้นแต่กำร
เปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐควำมปลอดภัยของประชำชนหรือส่วนได้เสีย อันพึง
ได้ รั บ ควำมคุ้ม ครองของบุ ค คลอื่ น ทั้ ง นี้ ตำมที่ กฎหมำยบั ญ ญัติ "จำกหลั ก กำรและเหตุ ผ ลดั ง กล่ ำ ว
เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงเห็นควำมสำคัญศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำม
จึงได้จัดทำกิจกรรม “กำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลคลองวำฬ” เพื่อ
บริกำรประชำชนและหน่วยงำนรำชกำรอื่น เป็นประโยชน์ต่อกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและข้อมูลต่ำง ๆ ให้
ทันสมัย ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บริกำร คำแนะนำผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่ำวสำร
๒. เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและ
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พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเปิดเผยเป็นหลัก
๓. เพื่อให้ผู้มำใช้บริกำรมีศูนย์บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภำพกำรบริกำร ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ใส่ใจบริกำร ประชำชนผู้มำใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้ำหน้ำที่/พนักงำนจ้ำง เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. ประชุมเพื่อวำงกรอบและแนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๓. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๔. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจำจุดประชำสัมพันธ์
๕ แต่งตั้งมอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
๖. มีกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ พร้อมทั้งรำยงำนและติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดเทศบำลตำบลคลองวำฬ
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุข
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้มำใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด
๒. คุณภำพกำรบริกำรได้รับกำรประเมินอย่ำงยอดเยี่ยม
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๓. กำรทำงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยนโยบำยเปิดเผยเป็นหลัก
๔. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอนกำม ในกำรเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำนโดยเสมอภำคและเท่ำเทียม
ลาดับที่ ๒๐
๑. ชื่อโครงการ มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบำล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อประโยชน์ของรำชกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ
กำรใช้ประโยชน์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของอปท. นั้น
ดังนั้น เทศบำลตำบลคลองวำฬ ในฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ที่ใช้หลักกำรบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี จึงได้จัดทำมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
กำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบำล
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบำล ให้สำธำรณะชน
ทรำบ
๒. เพื่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ถูกต้อง ไม่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นในบริหำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๔. เป้าหมาย
กองคลัง เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. จัดทำมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบำล
๒. ประชุมภำยในกองคลัง
๓. ออกคำสั่งมอบหมำย
๔. ดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
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๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. กำรปฏิบัติงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ
๒. ประชำชนสำมำรถรับทรำบข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๓. ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ลาดับที่ ๒๑
๑. ชื่อโครงการมำตรกำรจัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๒. หลักการและเหตุผล
ภำรกิจส่วนหนึ่งของ กำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐ โดยเป็นกระบวนกำร ที่ส่งเสริมสิทธิกำรได้รู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรของ
ประชำชน รวมทั้งเป็นกลไก ที่สำคัญในกำรผลักดันให้เกิดกระบวนกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ ที่นำ
ไปสู่กำรบริหำร รำชกำรแผ่นดินที่มีควำมโปร่งใส กำรเปิดเผยและกำรตรวจสอบได้ในด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
นั้นเป็นกระบวนกำรหนึ่ง ที่จะนำไปสู่กำรสร้ำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ดังนั้น ในกำรพัฒนำศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐจะต้องมีกระบวนกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสด้วยกำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ ชัดเจนและมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนที่เหมำะสม
เพื่อนำไปสู่กำรขจัด ควำมไม่โปร่งใสและกำรดำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ที่เน้นกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและกำรแสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนของรัฐ กำรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูนั้น
หน่วยงำน ของรัฐจำเป็นต้องจัดระบบและช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลที่หลำกหลำย เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ รับทรำบข้อมูลมำกที่สุด กำรจัดระบบและกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรนั้น สำมำรถดำเนินกำรได้
ตำมศักยภำพของหน่วยงำน เช่น กำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศ
กำรประกำศข้อมูลข่ำวสำรที่หน่วยงำนหรือมีกำรเผยแพร่ด้วยวิธี กำรและสื่ออื่น ๆ เช่น ทำงวิทยุชุมชน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย แผ่นพับ ใบปลิว กำรจัดนิทรรศกำร เป็นต้น ซึ่ง
เป็นกำร จัดระบบและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกำรดำเนินกำรเพื่อให้
ประชำชนได้ เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงเข้ำถึงได้มำกที่สุด
จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงเห็นควำมสำคัญของข้อมูล
ข่ำวสำรของเทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงได้จัดทำมำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรของเทศบำลตำบลคลองวำฬ” ให้มีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่ อ
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กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและข้อมูลต่ำง ๆ ให้ทันสมัย ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและ
เข้ำถึงได้ง่ำย
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันกำรเรื่องร้องเรียนในกรณีฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรพ.ศ. 2540
๒. เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงส่วนงำนภำยในกับหน่วยงำนภำยนอก
ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน
๔. เพื่อเป็นกำรใช้ข้อมูลในกำรวิเครำะห์และนำข้อมูลข่ำวสำรมำประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริม
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรพัฒนำองค์กร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้ำหน้ำที่/พนักงำนจ้ำง เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน
๒. จัดทำระเบียบและขั้นตอนกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงเป็นระบบ
๓. จัดทำกำรจัดทำแผนภำพแสดงขั้นตอนกำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยงำน
๔. มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน
๕. มีกำรทบทวนผลสำเร็จของกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน
๖. รำยงำนและติดตำมผลกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดเทศบำลตำบลคลองวำฬ
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ
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กองสำธำรณะสุข
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้มำใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรมีหลำกหลำย
ช่องทำงและเข้ำถึงง่ำย
๒. ระเบียบและขั้นตอนกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงเป็นระบบ มีแผนภำพ
แสดงขั้นตอนกำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยงำนผู้ใช้บริกำรเข้ำใจง่ำยและมีควำมพึงพอใจกำรใช้ข้อมูลอย่ำง
สูงสุด
๓. กำรทำงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยนโยบำยเปิดเผยเป็นหลัก
๔. สร้ำงภำพลั กษณ์ ที่ดีของเทศบำลตำบลคลองวำฬ ในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำร
ปฏิบัติงำนโปร่งใสตรวจสอบได้
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ลาดับที่ ๒๒
๑. ชื่อโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนำสำมปีร่วมกับประชำคมท้องถิ่น เพื่อกำหนด
ประเด็น หลั กกำรพั ฒ นำให้ ส อดคล้ องกั บ วิสั ยทั ศน์ พัน ธกิ จ จุด มุ่งหมำยเพื่ อกำรพั ฒ นำในแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนในชุมชน โดยให้นำ
ข้อมูลพื้น ฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูล ในแผนชุมชนมำพิจำรณำ เพื่อเป็นกำร
กำหนดแผนงำน / โครงกำรที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมำณแต่ละปี โดยเฉพำะแผนพัฒ นำสำมปี
จะต้องมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำครอบคลุมระยะเวลำสำมปีและต้องมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น
ประจำทุกปี ซึ่งกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปีจะต้องสอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของประชำคม
และประชำชนในชุมชน จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นเพื่อให้ กระบวนกำรจัด ทำแผนฯ ดังกล่ำว
เป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓. วัตถุประสงค์โครงการ
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๑. เพื่อให้กำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปีเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกระบวนกำร
๒. เพื่อให้เทศบำลได้รับทรำบข้อมูลและปัญหำควำมเดือดร้อนต่ำงๆ ของชุมชนได้อย่ำงทั่วถึง
๓. เพื่อให้กำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆของเทศบำลตรงตำมควำม
ต้องกำรและสภำพปัญหำที่แท้จริง
๔. เป้าหมายโครงการ
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล ประธำนชุมชน คณะกรรมกำรชุมชน ตัวแทนประชำคม และผู้
ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเวทีประชำคม
๕. สถานที่ในการดาเนินโครงการ
อำคำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย สำนักงำนเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. งบประมาณการดาเนินโครงการ
ใช้จ่ำยจำกงบประมำณของสำนักปลัดเทศบำล หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดเวทีประชำคม
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท
๗. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
๑. ประชุมคณะทำงำนในกำรจัดเวทีประชำคมเพื่อรับทรำบแนวทำงของโครงกำรฯ
๒. ท ำหนั ง สื อ เชิ ญ ตั ว แทนประชำคมและชุ มชน รวมทั้ง คณะท ำงำนที่ เกี่ ย วข้อ งเข้ำ ร่ ว ม
โครงกำรฯ
๓. จัดเตรียมสถำนที่และจัดหำวัสดุ/อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินโครงกำรฯ และเบิกจ่ำยงบประมำณ
๘. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน สำนักปลัดเทศบำลตำบลคลองวำฬ
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๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เทศบำลได้รับทรำบปัญหำและข้อมูลควำมต้องกำรต่ำง ๆ จำกประชำชน
๒. กำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกระบวนกำรและมีประสิทธิภำพ
๓. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
๔.
เทศบำลตำบลคลองวำฬได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ลาดับที่ ๒๓
๑. ชื่อโครงการ มำตรกำรกำหนดขั้นตอนและกระบวนกำรเรื่องร้องเรียน
๒. หลักการและเหตุผล
บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเร็ว ”
ดังนั้น กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนจึงเป็นกำรใช้สิทธิของประชำชนที่สำมำรถกระทำได้ในกรณีที่
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกลไกกำรทำหน้ำที่ของหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้กำรบริกำรใน
กำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรให้คำแนะนำและคำปรึกษำปัญหำควำม
เดือดร้อน ช่วยเหลือในด้ำนกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้ น เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงได้มีมำตรกำรกำรดำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์
เทศบำลตำบลคลองวำฬเพื่อให้กำรบริกำรในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สะดวกรวดเร็วในกำร
ให้บริกำรให้คำแนะนำและคำปรึกษำปัญหำควำมเดือดร้อน ช่วยเหลือในด้ำนกำรดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำ ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนโยบำยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิช อบใน
ภำครัฐ ของรัฐ บำล และสนับ สนุน กำรขับ เคลื ่อ นยุท ธศำสตร์ช ำติว ่ำ ด้ว ยกำรป้อ งกัน และ
ปรำบปรำม กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)
๑. เพื่อส่งเสริมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ดำรงธรรมระดับตำบล ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้
มีจิ ตสำนึ กคุณธรรม จริ ย ธรรม ควำมซื่อสั ตย์ สุ จริต นำไปสู่ กำรปฏิบัติรำชกำรแบบธรรมำภิบ ำล
๒. เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้คำแนะนำและคำปรึกษำ ปัญหำควำมเดือดร้อน
ช่วยเหลือในด้ำนกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้ กำรบริ กำรในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชัดเจนและกำรให้ บริกำรสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภำคและเท่ำเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ
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๔. เพื่อเสริมสร้ำงแนวคิดยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ที่มุ่งเน้นควำมโปร่งใสตรวจสอบได้
ซื่อสัตย์สุ จริต สร้ ำงทัศนคติ ค่ำนิ ยม ต่อต้ำนผู้มีควำมประพฤติในทำงทุจริต คอรัปชั่น และพร้อมเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีให้แก่ครอบครัวและสังคม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
นิติกร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. กำหนดช่องทำงขั้นตอนกำรร้องเรียน
๒. ดำเนินกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหำร้องเรียน
๓. รำยงำนผลกำรร้องเรียนต่อผู้บริหำร
๔. รำยงำนผลกำรแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทรำบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
นิติกร
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ปัญหำควำมเดือดร้อน ควำมขัดแย้งในชุมชนได้รับกำรแก้ไขและไกล่เกลี่ยลดลง
๒. ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนที่เดือดร้อน มีปัญหำ
๓. ประชำชนมีที่พึ่งพิงด้ำนกฎหมำยและเข้ำรับบริกำรปรึกษำปัญหำด้ำนต่ำงๆ
๔. เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทำให้ภำพลักษณ์ของเทศบำลตำบลคลองวำฬเปลี่ยนไปใน
ทิศทำงที่ดีขึ้นและทำให้ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อกำรทำงำนของเทศบำลตำบลคลองวำฬ ยิ่งขึ้น
ลาดับที่ ๒๔
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเร็ว ”
ดังนั้น กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนจึงเป็นกำรใช้สิทธิของประชำชนที่สำมำรถกระทำได้ในกรณีที่
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกลไกกำรทำหน้ำที่ ของหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้กำรบริกำรใน
กำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรให้คำแนะนำและคำปรึกษำปัญหำควำม
เดือดร้อน ช่วยเหลือในด้ำนกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำและรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เทศบาลต าบลคลองวาฬ จึงได้มีกิจกรรมรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ เทศบาลตาบลคลองวาฬเพื่อให้กำรบริกำรในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ สะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรให้คำแนะนำและคำปรึกษำปัญหำควำมเดือดร้อน ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำและรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ
รวมถึงคำแนะนำ แนวทำงกำรดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบตำมเวลำ
ที่กำหนด
๒. เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีควำมเคำรพสิทธิ และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
๓. เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้คำแนะนำและคำปรึกษำ ปัญหำควำมเดือดร้อน
ช่วยเหลือในด้ำนกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำและรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์รับทรำบรวมถึงคำแนะนำ ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อให้ กำรบริ กำรในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชัดเจนและกำรให้ บริกำรสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภำคและเท่ำเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลคลองวาฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. ดำเนินกำรตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
๓. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรและแจ้งควำมคืบหน้ำให้ผู้บริหำรทรำบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
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ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
นิติกร
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ปัญหำเหตุ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลดลงและได้รับกำรแก้ไข
๒. มีศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนที่เดือดร้อน มีปัญหำ
๓. ประชำชนมีที่พึ่งพิงด้ำนกฎหมำยและเข้ำรับบริกำรปรึกษำปัญหำด้ำนต่ำงๆ
๔. ประชำชนได้รับกำรบริกำรอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน
๓.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๒๕
๑. ชื่อโครงการ มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบลฯ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
นับแต่ได้มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ เป็นต้นมำ
บทบำทอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม
อย่ ำงมำกรั ฐ ธรรมนูญฉบั บ ปัจ จุบั นให้ ควำมสำคัญกับกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนและควำม
เป็นอิสระในกำรกำหนดนโยบำยกำรปกครอง กำรบริหำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและกำรคลัง
และมีอำนำจหน้ ำที่ของตนเองโดยเฉพำะ1นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำร
จัดทำแผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรให้บริกำร
สำธำรณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรำยได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น และ พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดรูปแบบกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีควำม
เป็นอิสระมำกขึ้น
คณะกรรมกำรกำรจั ดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรที่ส อดคล้ องกับแนว
ทำงกำรพัฒนำ มำจัดทำรำยละเอียดโครงกำร ในด้ำนเป้ำหมำยผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมำณ ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ โดยเน้นกำรศึกษำรำยละเอียดของกิจกรรม ที่จะดำเนินกำรในปี
แรกของแผนพัฒนำสี่ปี เพื่อให้สำมำรถนำไปจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้ คณะกรรมกำร
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สนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดเวทีประชำคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
ประชำคมท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีและรับฟังควำมคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนำสี่ปีให้สมบูรณ์ต่อไป
จำกหลั ก กำรและเหตุ ผ ลดั ง กล่ ำ ว เทศบำลต ำบลคลองวำฬ จึ ง เห็ น ควำมส ำคั ญ ขอ
คณะกรรมกำรกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบลฯ จัดเวทีประชำคมเพื่อเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีและรับฟัง
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนำสี่ปี ในกำรพัฒนำตำบลต่อไป
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับทรำบปัญหำ และควำมต้องกำรของประชำชน
๒. เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
๓. เพื่อนำข้อมูลมำจัดทำแผนพัฒนำตำบลให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน
๔. เพื่อให้กำรพัฒนำท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ ชุมชนมีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำประชำธิปไตยของประชำชน
6. เพื่ออำนวยควำมสะดวกประชำชนในกำรชำระภำษี ให้คำปรึกษำด้ำนภำษีและด้ำน
กฎหมำยเบื้องต้น รับฟังปัญหำและข้อร้องเรียนต่ำงๆ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำฯ
๒. ประสำนงำน สมำชิกสภำเทศบำล. / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน/หน่วยงำนรำชกำร
๓. ประชำสัมพันธ์กำรจัดประชำคมหมู่บ้ำน
๔. ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
๕. ติดตำมและประเมินผล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
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งำนนโยบำยและแผน สำนักงำนเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ได้รับทรำบปัญหำ ควำมเดือดร้อน ควำมต้องกำรของประชำชน
๒. ได้รับข้อมูลเพื่อนำมำจัดทำแผนพัฒนำตำบลได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นอย่ำง
แท้จริง
๓. ประชำชนมีควำมภำคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตน
๔. ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลำกหลำย นำมำปรับปรุงแก้ไข ในกำรบริหำรงำนเพื่อ
พัฒนำท้องถิ่น ให้เกิดกำรพัฒนำต่อไป
๕. ประชำชนได้ทรำบถึงบทบำท อำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำบลคลองวำฬและบทบำทหน้ำที่
ของตนเองที่มีต่อกำรพัฒนำตำบลของตน
ลาดับที่ ๒๖
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล
๒. หลักการและเหตุผล
กำรประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล เป็นกระบวนกำรวัดผลกำรบริหำรและกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นว่ำมีผลสั มฤทธิ์ตรงตำมเป้ำหมำยภำรกิจหรือไม่ ตลอดจนเป็นกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ซึ่งกำรประเมินดังกล่ำวจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
กำรดำเนินกำรที่จะนำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย หรือ
ยุติกำรดำเนินกำรซึ่งจะบ่งชี้ว่ำกระบวนกำร วิธีกำร แผน หรือโครงกำรนั้นผลเป็นอย่ำงไร นำไปสู่
ควำมสำเร็จ บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด
จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงเห็นควำมสำคัญของกิจกรรม
กำรประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลของเทศบำลตำบลคลองวำฬ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกำรดำเนินกำรที่
จะนำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย หรือยุติกำรดำเนินกำร
บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๒. เพื่อนำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย หรือยุติ
กำรดำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด
๓. เพื่อเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๔. เพื่อเสนอแนะแนวคิดกำรพัฒนำและทำงเลือกนโยบำยใหม่ ๆ ให้ผู้บริหำรเทศบำลตำบล
คลองวำฬ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้ำหน้ำที่/พนักงำนจ้ำง ของเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน
๒. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน จัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลพร้อมทั้งข้อเสนอแนะและคิดเห็นต่ำงๆและรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
๓. ผู้บริหำรนำผลกำรรำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเสนอให้สภำท้องถิ่นทรำบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่ำงเดือน เมษำยน ถึง ตุลำคม ของทุกปี
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ได้รับทรำบปัญหำ ควำมเดือดร้อน ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
๒. ได้รับข้อมูลเพื่อนำมำมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย
๓. เสนอแนะแนวคิดกำรพัฒนำและทำงเลือกนโยบำยใหม่ ๆ ให้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลทรำบ

มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.1 มี ก ารจั ด วางระบบและรายงานการควบคุ ม ภายในตามที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดินกาหนด
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ลำดับที่ ๒๗
๑. ชื่อโครงการ มำตรกำรจัดทำแผนควบคุมภำยใน
๒. หลักการและเหตุผล
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมำยถึง กำรกำหนดหรือออกแบบวิธีกำรควบคุมและ
นำมำใช้เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีระเบียบและมีประสิทธิภำพ การควบคุม
ภายใน หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้กำกับดูแลฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรทุกระดับของหน่วยงำนรับตรวจ
กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีควำมมั่น ใจสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินงำนจะบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ กำรดำเนินงำน (Operation : O) กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial : F) กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) กำรจัดให้มีโครงสร้ำงกำรควบคุม
ภำยในที่มีประสิทธิผ ลและเพียงพอนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ ผู้บริหำรหรือผู้นำของ
หน่วยงำนภำครัฐไม่ว่ำจะเป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนของรัฐต่ำง ๆ ต้องดำเนินกำรเพื่อ
ควำมมั่นใจได้ว่ำหน่วยงำนของตน มีโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ติดตำมและปรับปรุงให้
ทันกับเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้กำรควบคุมภำยในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ ทัศนคติที่ดีต่อ
กำรควบคุมภำยในและกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดกำรควบคุมภำยในที่ดี
นอกจำนี้ผู้บริหำรต้องเป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร และควรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจอย่ำงเพียงพอในหลักกำรพื้นฐำนของกำรควบคุมภำยในและให้ควำมสำคัญของกำรจัดให้มีกำร
ควบคุมภำยใน
จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงเห็นควำมสำคัญในกำร
ควบคุมภำยในองค์กร จึงได้จัดทำมำตรกำรจัดทำแผนควบคุมภำยใน เพื่อติดตำมและปรับปรุงให้ทันกับ
เหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
๒. มีรำยงำนทำงกำรเงินน่ำเชื่อถือ
๓. เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำงของเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
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๖. วิธีการดาเนินการ
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมภำยในของแต่ละส่วนรำชกำร
๒. กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล ชี้แจง แนะนำ กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน ให้
ถูกต้องได้มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรกำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544
๓. รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในกำรจัดทำระบบกำรควบคุม
ภำยใน ภำยในสำนัก/ส่วนรำชกำร ต่อคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน ทรำบ ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
นิติกร
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. กำรดำเนินงำนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพอยู่ในระดับดี
๒. รำยงำนทำงกำรเงินน่ำเชื่อถือสำมำรถนำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำได้
๓. เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. เจ้ำหน้ำที่ ผู้บริหำรมีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน

ลาดับที่ ๒๘
๑. ชื่อโครงการ มำตรกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมำยถึง กำรกำหนดหรือออกแบบวิธีกำรควบคุมและ
นำมำใช้เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีระเบียบและมีประสิทธิภำพ การควบคุม
ภายใน หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้กำกับดูแลฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรทุกระดับของหน่วยงำนรับตรวจ
กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีควำมมั่น ใจสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินงำนจะบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ กำรดำเนินงำน (Operation : O) กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial : F) กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) กำรจัดให้มีโครงสร้ำงกำรควบคุม
ภำยในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ ผู้บริหำรหรือผู้นำของ
หน่วยงำนภำครัฐไม่ว่ำจะเป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนของรัฐต่ำง ๆ ต้องดำเนินกำรเพื่อ
ควำมมั่นใจได้ว่ำหน่วยงำนของตน มีโครงสร้ ำงกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ติดตำมและปรับปรุงให้
ทันกับเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้กำรควบคุมภำยในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ ทัศนคติที่ดีต่อ
กำรควบคุมภำยในและกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดกำรควบคุมภำยในที่ดี
นอกจำนี้ผู้บริหำรต้องเป็น ผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร และควรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจอย่ำงเพียงพอในหลักกำรพื้นฐำนของกำรควบคุมภำยในและให้ควำมสำคัญของกำรจัดให้มีกำร
ควบคุมภำยใน
จำกหลั กกำรและเหตุผลดังกล่ำว เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงเห็นควำมสำคัญในกำรควบคุม
ภำยในองค์กร จึงได้จัดทำมำตรกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อ ติดตำมและปรับปรุงให้
ทันกับเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
๒. มีรำยงำนทำงกำรเงินน่ำเชื่อถือ
๓. เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำงของเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ

๖. วิธีการดาเนินการ
๑. กำรรำยงำนกำรควบคุมภำยในของระดับส่วนงำนย่อย ให้แต่ละส่วนรำชกำร
รำยงำนผลเสนอนำยกเทศบำลตำบลคลองวำฬ ภำยในเดือน กันยำยน ของทุกปี
๒. กำรรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ข้อ 6 ของระดับองค์กร ให้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
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ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยในสิ้นเดือนกันยำยน ของทุกปี
๓. รำยงำนที่ต้องรำยงำนรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย
๔. ส่วนรำชกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนให้จัดทำคำสั่งมอบหมำยกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นปัจจุบันด้วย
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
นิติกร
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. กำรดำเนินงำนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพอยู่ในระดับดี
๒. รำยงำนทำงกำรเงินน่ำเชื่อถือสำมำรถนำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำได้
๓. เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. เจ้ำหน้ำที่ ผู้บริหำรมีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
ลาดับที่ ๒๙
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน
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๒. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ประโยชน์ ข องรำชกำรสร้ ำ งควำมโปร่ ง ใสในกำรบริ ห ำรกำรเงิ น งบประมำณ กำรใช้
ประโยชน์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีของอปท. นั้น
ดังนั้น เทศบำลตำบลคลองวำฬ ในฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ที่ใช้หลักกำรบริหำร
ตำมหลั กธรรมำภิบำลและกำรบริ ห ำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี จึงได้จัดทำกิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้
จ่ำยเงิน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนทรำบ
๒. เพื่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ถูกต้อง ไม่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นในบริหำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๔. เป้าหมาย
กองคลัง เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. จัดทำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน
๒. ติดประกำศให้ประชำชนทรำบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. กำรปฏิบัติงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ
๒. ประชำชนสำมำรถรับทรำบข้อมูลด้ำนกำรใช้จ่ำยเงิน
๓. ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
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ลาดับที่ ๓๐
๑. โครงการอบรมและเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่ประชาชน/เยาวชน
๒. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๕๐ (๖)
กำหนดให้เทศบำลตำบลมีอำนำจหน้ำที่ต้องทำให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ขบวนกำรต่ำงๆ และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในกำรรณรงค์เผยแพร่ประชำธิปไตย และกำรเลือกตั้งทุกระดับ
อย่ำงมี ประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงได้จัดอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ขบวนกำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสี ยงประชำมติ ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน และประชำชนมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีจิตสำนึกในกำรมีส่วนร่วม และมีควำมพร้อมที่จะเป็นผู้นำในกำรรณรงค์เผยแพร่
ประชำธิปไตย กำรเลือกตั้งทุกระดับอย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ และประสิทธิผลที่ถูกต้องตำมนโยบำยที่
ก ำหนด เทศบำลจึ ง ได้ จั ด ให้ มี โ ครงกำรอบรมเสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ ด้ ำ นกำรเมื อ งกำรปกครองให้ แ ก่
ประชำชน/เยำวชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ผู้เข้ำรับ กำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรเลื อกตั้ง กระบวนกำรทำ
ประชำมติ
๒. เพื่อปลูกฝังค่ำนิยม อุดมกำรณ์ ควำมจงรักภักดี ควำมสำมัคคี ด้ำนประชำธิปไตยให้กับ
ประชำชน
๓. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรเข้ำมีส่วนร่วมในด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง
๔. เป้าหมาย
จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงเทศบำล
คณะกรรมกำรชุมชน ประชำชนและเยำวชน ในเขตเทศบำลตำบลคลองวำฬ จำนวน ๑๐๐ คน
๕. สถานที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมอำคำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลตำบลคลองวำฬ อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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๖. วิธีการดาเนินงาน
๑. เทศบำลจัดทำหัวข้อกำรอบรมและประสำนงำนขอวิทยำกรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อกำรอบรม
๒. เทศบำลจัดหำผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๓. จัดเตรียมสถำนที่ เอกสำร และวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆที่จำเป็นต้องใช้ในกำรอบรม
๔. ดำเนินกำรอบรมตำมกำหนดกำร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ใช้ ง บประมำณของเทศบำลต ำบลคลองวำฬ ปี ง บประมำณ ๒๕๖๑ ส ำนั ก ปลั ด เทศบำล
แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป รำยจ่ำยประจำ หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนธุรกำร สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรเลือกตั้งและกำรทำประชำมติ
๒. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนประชำธิปไตยมำกขึ้น
๓. ประชำชนได้มีส่วนร่วมด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง

ลาดับที่ ๓๑
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
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ภำรกิจส่วนหนึ่งของ กำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐ โดยเป็นกระบวนกำร ที่ส่งเสริมสิทธิกำรได้รู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรของ
ประชำชน รวมทั้งเป็นกลไก ที่สำคัญในกำรผลักดันให้เกิดกระบวนกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ ที่นำ
ไปสู่กำรบริหำร รำชกำรแผ่นดินที่มีควำมโปร่งใส กำรเปิดเผยและกำรตรวจสอบได้ในด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
นั้นเป็นกระบวนกำรหนึ่ง ที่จะนำไปสู่กำรสร้ำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ดังนั้น ในกำรพัฒนำศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐจะต้องมีกระบวนกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสด้วยกำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ ชัดเจนและมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนที่เหมำะสม
เพื่อนำไปสู่กำรขจัด ควำมไม่โปร่งใสและกำรดำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ที่เน้นกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและกำรแสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนของรัฐ กำรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูนั้น
หน่วยงำน ของรัฐจำเป็นต้องจัดระบบและช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลที่หลำกหลำย เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ รับทรำบข้อมูลมำกที่สุด กำรจัดระบบและกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรนั้น สำมำรถดำเนินกำรได้
ตำมศักยภำพของหน่วยงำน เช่น กำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศ
กำรประกำศข้อมูลข่ำวสำรที่หน่วยงำนหรือมีกำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรและสื่ออื่น ๆ เช่น ทำงวิทยุชุมชน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย แผ่นพับ ใบปลิว กำรจัดนิทรรศกำร เป็นต้น ซึ่ง
เป็นกำร จัดระบบและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกำรดำเนินกำรเพื่อให้
ประชำชนได้ เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงเข้ำถึงได้มำกที่สุด
จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว เทศบำลตำบลคลองวำฬ จึงเห็นควำมสำคัญของกำรทุจริต
จึงได้จัดทำกิจกรรม“กำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต ” เพื่อให้มีกำรประชำสัมพันธ์
อย่ำงทั่วถึง จะทำให้ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและ
ข้อมูลต่ำง ๆ ให้ทันสมัย ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและเข้ำถึงได้ง่ำย
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันกำรทุจริตในเขตเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๒. เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงส่วนงำนภำยในกับหน่วยงำนภำยนอก
ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน
๔. เพื่อเป็นกำรใช้ข้อมูลในกำรวิเครำะห์และนำข้อมูลข่ำวสำรมำประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริม
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรพัฒนำองค์กร

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้ำหน้ำที่/พนักงำนจ้ำง เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
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เทศบำลตำบลคลองวำฬ
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. มีกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ที่สำนักงำนเทศบำลและในชุมชนในเทศบำลตำบลคลองวำฬ
๒. มีกำรจัดทำช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียน เช่น ทำงเว็บไซต์
หรือช่องทำงอื่นๆ
๓. มีกำรจัดทำรำยงำนผลเรื่องร้องเรียนของประชำชน
๔. รำยงำนและติดตำมผลเรื่องร้องเรียนให้ประชำชนทรำบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดเทศบำลตำบลคลองวำฬ
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณะสุข
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มำใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรมีหลำกหลำย
ช่องทำงและเข้ำถึงง่ำย
๒. ระเบียบและขั้นตอนกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงเป็นระบบ มีแผนภำพ
แสดงขั้นตอนกำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยงำนผู้ใช้บริกำรเข้ำใจง่ำยและมีควำมพึงพอใจกำรใช้ข้อมูลอย่ำง
สูงสุด
๓. กำรทำงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยนโยบำยเปิดเผยเป็นหลัก
๔. สร้ำงภำพลั กษณ์ ที่ดีของเทศบำลตำบลคลองวำฬ ในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำร
ปฏิบัติงำนโปร่งใสตรวจสอบได้

