แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
ของเทศบาลนครตรัง

จัดทาโดย
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครตรัง

คานา
การทุ จ ริ ต เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ข องสั ง คมไทยมาเป็ น เวลานานและฉุ ด รั้ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงาน
ในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
พร้อมทั้ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560
– 2564) สู่ ก ารปฏิ บั ติ โ ดยก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครตรังขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และเป็น
การถือปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครตรัง

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
- เป้าหมาย
- ประโยชน์ของการจัดทาแผน

1
3
4
4
4

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

5
9

-๑-

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1.มีโครงสร้างชัดเจน ครอบคลุมอานาจหน้าที่ตามภารกิจและสามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน
2.มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดทาแผน การทางาน
ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น
3.มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
4.สภาเทศบาลนครตรังสามารถออกเทศบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบ
กฎหมาย
5.ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
ทาให้ เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
6.ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
7.เป็นหน่วยงานที่มคี วามใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สดุ และสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
8.มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทาให้คล่องตัวในการ
บริหารงาน
9.มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจการบริหารงานตามลาดับชั้น
10.ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย
11.สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจและกาลังงบประมาณ
12.มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย
13.มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน
14.มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนในเรื่องเฉพาะทาง
เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
15.มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่าง
กว้างขวางและหลากหลาย
16.มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
สะดวก
17.มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน/การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
18.มีการจัดกิจกรรมทีเ่ ปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาล เช่น จัดเวทีประชาคม การจัดทาประชาพิจารณ์ ฯลฯ
19.มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกสานัก/กอง ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
20.มีช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะพร้อมร้องทุกข์ ร้องเรียนได้รวดเร็วและสะดวก เช่น
ระบบ Call Center โทรศัพท์สายด่วน facebook website
webboard ของเทศบาล

1.บุคลากรบางส่วน ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
ในการบริหารงาน
2.มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จานวนมากทาให้การปฏิบัติของ
บุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
3.บุคลากรมีน้อย ทาให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง ในขณะ
ที่ภารกิจมากขึ้น ทาให้การทางานไม่มีความต่อเนื่อง
4.ระบบการจั ดเก็บ ข้อ มูล ไม่ เป็ นปั จจุ บัน หรือ ไม่ ครบถ้ ว น
ครอบคลุมในทุกด้าน
5.ปัญหา ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีมาก แต่
งบประมาณมีจานวนจากัด เทศบาลจึงไม่สามารถตอบสนอง
และดาเนินการให้ได้ทุกอย่างและยังไม่ทั่วถึง
6.บุคลากรยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานโดยเฉพาะใน
เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและการพร้อมรับการตรวจสอบ
7.บุคลากรยังขาดจิตสานึกการให้บริการที่รวดเร็วและเป็น
ธรรม

-๒-

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

1.มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมาย
กระจายอานาจฯ
2.แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลาดับแผนกระจาย
อานาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองของเทศบาล
3.มี ส ถานศึ ก ษาอยู่ ใ นพื้ น ที่ ตั้ ง แต่ ระดั บ ปฐมวั ย ถึ ง ระดั บ
มหาวิทยาลัย และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่ งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
4.กฎหมายกระจายอานาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานของเทศบาล

1.อานาจหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯบางภารกิจยังไม่มี
ความชัดเจน
2.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่
ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น
3.การให้ ค วามอิ ส ระจากส่ ว นกลางยั งไม่ เ ต็ ม ที่ ยั งต้ อ งอยู่
ภายใต้การกากับ ควบคุมดูแลจาก ส่ว นภูมิภาค ทาให้เกิ ด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
4.ความไม่แ น่ นอนของสภาวการณ์ท างเศรษฐกิ จและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
5.คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตประจาวันในอัตราสูง
6.ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทาให้มีงาน/หน้าที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่
มีบุคลากรมารองรับ
7.ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ และไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ
8.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่ องประชาคมอาเซียน
และภาษาต่างประเทศ
9.ประชาชนยั ง ไม่ ตื่ น ตั ว ในการเข้ า มาตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลเท่าที่ควร
10.การดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้า

5.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความสะดวกคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
6.มีศาสนสถานซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชน
7.มี ส ถานพยาบาลครอบคลุ ม ทั้ งพื้ น ที่ อ ย่ า งเพี ย งพอ รวมถึ ง การ
ให้บริการในเรื่องรับส่งผู้ปุวยตามแพทย์นัด

8.การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติด ของเทศบาล
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัด และอาเภอ
9.นาข้อมูลจากการจัดทาเวทีประชาคมจัดทาโครงการ/กิจกรรมหรือ
สนับสนุนด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
10.มีนโยบายด้านการปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจนและสอดรับกัน
ในทุกระดับ
11.มีหน่ วยงานที่ดาเนิน การด้า นการปูอ งกัน และปราบปรามการ 11.การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ทุจริตอย่างชัดเจน เช่น สตง. ปปช. ปปท.
12.ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม

-๓-

1.2 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่ว นร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญ คือ ปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น เอง และปั ญ หาการกากับ ดู แลโดยองค์ก รที่มี อ านาจหน้า ที่ ตามกฎหมาย และด้ว ยเหตุที่ ว่า นี้
ได้มีส่วนทาให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบ มีการกระทาในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปั ญหาที่ พบในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นตามสื่ อสิ่ ง พิมพ์ หรื อสื่ อประชาสั มพัน ธ์
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจ ริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชน ให้เข้ามามีส่ วนร่วมในการบริห ารงาน การตรวจสอบ
การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอด
ทุจริตหรือการทุจริตมีแนวโน้มลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ น ทุกต าแหน่ ง จะต้ องมี จิ ตส านึ ก ค่า นิยม ทัศนคติ ที่ชื่น ชม ยอมรับ หลั กคุ ณธรรม จริ ยธรรม ประกอบ
หลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุ ป หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่น ประชาชนจะเชื่อมั่น ไว้วางใจ และศรัทธา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
เทศบาลนครตรั ง ซึ่งเป็ น องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นหนึ่ง ที่จะเป็ นตัว ช่ว ยสร้างภาพลั กษณ์
ในด้านการปูองกันการทุจ ริต เพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่าย
ในด้านการปู อ งกัน การทุจ ริ ต แล้ ว ก็ ทาให้ ทุ กองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นได้ยึด หลั กการบริห ารงานและการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
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1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพือ่ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเทศบาลนครตรัง
2. เพือ่ ส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลนครตรังปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้มรี ะบบและกลไกในการปูองกัน ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครตรัง
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
1.4 เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาของเทศบาลนครตรัง ตลอดจนประชาชน มีจิตสานึกในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝุาย
2. เทศบาลนครตรังมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้
ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ
4. เทศบาลนครตรังสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจ
ให้เหมาะสม
5. เทศบาลนครตรังพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.5 ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครตรัง มีจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตของเทศบาลนครตรัง
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
6. เทศบาลนครตรังได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการปูองกันการทุจริต
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

1.การสร้าง 1.1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน จิตสานึกและ
ต่อการทุจริต ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง ฝุาย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมือง ฝุาย
สภาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(1) กิจกรรมการสร้างจิตสานึก
และความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(2) กิจกรรมการเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กวช.

-

-

-

-

กวช.

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่ทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

(1) โครงการนครตรังเมืองแห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กวช.
ความจงรักภักดี
(2) โครงการเสริมสร้างพลเมือง 150,000 150,000 150,000 150,000 สป.
ดีวิถีไทย
(3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
กวช.
ข่าวสารเกีย่ วกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website,
facebook, line , บอร์ด
ประชาสัมพันธ์)

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน

(1) โครงการจัดกิจกรรมธนาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 ศึกษา
ความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง
(2) โครงการขับเคลื่อนหลัก
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ศึกษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถาน ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

รวม

4 โครงการ 3 กิจกรรม

-๖มิติ
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กวช.

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร

(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ เช่น การทาตัวเป็นแบบ
อย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่
ปรึกษา/คณะทางาน การเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
เป็นต้น

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

(1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูล
ข่าวสาร ให้บุคลากรของเทศบาล

-

-

-

-

กวช.

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

(1) โครงการรวมพลังสร้างนคร
ตรังสีขาว

100,000

100,000

100,000

100,000

กวช.

(1) กิจกรรมการจัดทาหลัก
เกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์
(2) กิจกรรมการจัดการและแจ้ง
ผลข้อร้องเรียน
(3) มาตรการตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการเทศบาล
นครตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๒

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

-

-

-

-

สป.

รวม

1 โครงการ 4 กิจกรรม
1 มาตรการ

-๗ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
มิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.การส่งเสริม 3.1 จัดให้มีและ (1) โครงการจัดทาเอกสาร
1,000,000 1,000,000 1,000,000
บทบาทและ เผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
การมีสว่ น ข่าวสารในช่อง เทศบาลนครตรัง
ร่วมของภาค ทางที่เป็นการ (2) โครงการจัดทาวารสารชุมชน 200,000 200,000 200,000
ประชาชน อานวยความ (3) โครงการนักข่าวชุมชน
300,000 300,000 300,000
สะดวกแก่
(4) โครงการจัดทารายงาน
200,000 200,000 200,000
ประชาชนได้มี ประจาปี
ส่วนร่วมตรวจ (5) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สอบการปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ราชการตาม กับการปูองกันและปราบปราม
อานาจหน้าที่ การทุจริตและความโปร่งใสผ่าน
ของ อปท.ได้ทุก ทางเว็บไซต์, บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขั้นตอน
(6) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
(7) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่ วข้องกับ
นโยบายผ่านทาง website ,
facebook
(8) กิจกรรมส่งเสริมให้มรี ะบบ/
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใส
และเปิดเผยมีระบบปูองกันการทุจริต
(9) กิจกรรมการเผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง
เว็บไซต์สานักงาน
3.2 การรับฟัง (1) กิจกรรมการจัดช่องทางรับ
ความคิดเห็นการ ข้อร้องเรียน
รับและตอบสนอง - ตู้รับข้อร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน/ - จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
ร้องทุกข์ของ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน
3.3 การส่งเสริม (1) โครงการแผนแม่บทชุมชน
200,000 200,000 200,000
ให้ประชาชนมี พึ่งตนเอง
ส่วนร่วมบริหาร (2) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 200,000 200,000 200,000
กิจการของ อปท. จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
(2) โครงการนครตรังประสานใจ 200,000 200,000 200,000
ร่วมคิดร่วมคุย
ภารกิจตาม
มิติ

รวม

7 โครงการ 6 กิจกรรม

ปี 2564
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
1,000,000 กวช.
200,000
300,000
200,000

สวัสฯ
กวช.
กวช.

-

กวช.

-

กวช.

-

กวช.

-

คลัง

-

กวช.

-

สป.

200,000

สวัสฯ

200,000

กวช.

200,000

กวช.

-๘มิติ
4.การเสริม
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิ
ราชการของ
อปท.

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัด (1) กิจกรรมการจัดวางระบบ
วางระบบและ ควบคุมภายในและการประเมิน
รายงานการ
ผลการควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน
ตามที่คณะ
กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน
กาหนด

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000 กวช.

4.2 การสนับ
สนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจ สอบ
การปฏิบัติ หรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

(1) โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการงานบริการ
ด้านต่างๆของเทศบาลนครตรัง
(2) กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน
ทางด้านกฎหมาย
(3) กิจกรรมการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการปูองกันและปราบ
ปรามการทุจริต

20,000

20,000

20,000

20,000

สป.

-

-

-

-

กวช.

-

-

-

-

กวช.

4.3 การส่ง
เสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้อง ถิ่น

-

-

-

-

-

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต

(1) โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้นาองค์กรชุมชนคณะ
กรรมการบริหารชุมชนและกลุ่ม
ต่างๆ

600,000

-

-

-

รวม

3 โครงการ 2 กิจกรรม

สวัสฯ

-๙-

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่สาคัญทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่ งรัฐบาลภายใต้
การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความสาคัญและมีการปราบปรามอย่างจริงจัง เป็น
รูป ธรรม เช่น การออกกฎหมายที่มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระทาความผิ ดในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของข้าราชการประจา ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามาร่วมงานกับ
ภาครัฐ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม
เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ ท าให้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ยั ง มิ ไ ด้ ล ดน้ อ ยลงในขณะนี้ เนื่ อ งจากคนไทยส่ ว นให ญ่ ยั ง มี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับ
สังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
การละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็น
วัฎจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจ ริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปี 2540 ส่งผลให้ IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยต้องนาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เข้ามา
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารราชการ โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลั กคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ
เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความสาคัญต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้กาหนดจัด
กิจกรรมการสร้างจิ ตส านึ กและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลั กเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ โครงการ
รวมพลังสร้างนครตรังสีขาว ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และตัว แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง เกิดจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง
4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง

- ๑๐ -

6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาการอนุมัติ
6.2 เตรียมดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
6.3 ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ 80
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการ
ปฏิบัติราชการและดาเนินชีวิต

- ๑๑ -

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการดาเนินชีวิต
และพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่สาคัญทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลภายใต้
การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความสาคัญและมีการปราบปรามอย่ างจริงจัง เป็น
รูป ธรรม เช่น การออกกฎหมายที่มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระทาความผิ ดในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของข้าราชการประจา ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามาร่วมงานกับ
ภาครัฐ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม
เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ ท าให้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ยั ง มิ ไ ด้ ล ดน้ อ ยลงในขณะนี้ เนื่ อ งจากคนไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง มี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่ อยู่คู่กับ
สังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
การละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็น
วัฎจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจ ริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปี 2540 ส่งผลให้ IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยต้องนาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เข้ามา
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารราชการ โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลั กคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ
เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความสาคัญต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้ กาหนดจัด
กิ จ กรรมการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การด าเนิ น ชี วิ ต และพั ฒ นาตนเองตามหลั ก ศาสนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการรวมพลังสร้างนครตรัง
สีขาว ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และตัว แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง เกิดจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบั ติตนตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง
4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง

- ๑๒ -

6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาการอนุมัติ
6.2 เตรียมดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
6.3 ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ 80
10.2 ปลูกจิตสานึกให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง ในการยึดหลักคุณธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต

- ๑๓ -

ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลนครตรังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดทาโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี
ซึ่งเป็นกิจกรรมตามขอบเขตอานาจหน้าที่และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
3.2 เพื่อให้ ประชาชน หน่ว ยงานทั้งของภาครัฐ เอกชน ได้นาแนวทางตามพระราชดาริไปใช้เป็น
แบบอย่างในการทางานและการดาเนินชีวิต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. การจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณจุดต่าง ๆ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครตรัง
2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ
5. พื้นที่ดาเนินการ
จัดกิจกรรมบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม
6.2 การเสนอโครงการ
6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฝุายต่างๆ
6.4 การประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
6.6 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
6.7 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามรายละเอียดโครงการและกาหนดการ
6.8 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการ
6.9 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
1,500,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจต่อโครงการ : ร้อยละ 80
10.2 ประชาชนทุกหมู่เหล่ าได้ร่ว มกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เรียนรู้
พระราชกรณียกิจและได้น้อมนาพระบรมราโชวาทไปใช้ในชีวิตประจาวัน

- ๑๔ -

ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีไทย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีแนวคิดสาคัญ คือ หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลัก
นิติธรรม หลักการให้เหตุผลและหลักการยอมรับเสียงข้างมากที่ต้องเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย ประเทศไทยมี
ระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คนไทยจึงต้องเข้าใจเรื่องสิทธิ
เสรีภาพให้ถึงแก่นแท้เพื่อให้สามารถดารงตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได้
เทศบาลนครตรังได้เล็งเห็นความสาคัญและเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในระบอบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ขในเขตพื้นที่ เพื่อสามารถนาไปปรับใช้ในการ
ดารงชีวิตในชุมชน ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังรู้จักเคารพสิทธิ กติกา สามารถแก้ไขปัญหา
3.2 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังปฏิบัติ ฝึกฝนให้มองคนเสมอภาคกัน มีเจตคติ ค่านิยม
และศรัทธาในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังปรับตัวและมีความอดทนต่อสิ่งที่แตกต่างไปจากตัวเอง
3.4 เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเกิด
ทักษะในการดารงชีวิต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง 66 ชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
อบรมให้ความรู้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑
8. งบประมาณดาเนินการ
150,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ : ร้อยละ 80
10.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมสอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี เคารพกฎหมาย
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

- ๑๕ -

ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตให้ประชาชนทราบ (website , facebook , line , บอร์ดประชาสัมพันธ์)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่ ว นในการตรวจสอบ เฝู า ระวัง เพื่อ สกั ด กั้น มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จริ ต ประพฤติ มิช อบได้ การมี ส่ ว นร่ ว มจากภาค
ประชาชนจะเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลง ทั้งนี้การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักรู้แก่ประชาชนในเรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริตในกรณีศึกษาต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่การปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3.2 เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของการปูองกันและปราบปรามการทุจริต จนเกิดเป็นความร่วมมือ
ซึ่งจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริต
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
น าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เช่ น ข้ อ มู ล จาก ส านั ก งาน ป.ป.ช. และ
คาพิพากษาในคดีเกี่ยวกับการทุจริตเผยแพร่ผ่านทาง website , facebook , line และบอร์ดประชาสัมพันธ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของช่องทางการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ : ร้อยละ 100
10.2 ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและเกิดจิตสานึก
และมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต

- ๑๖ -

ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้ความสาคัญเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลั กสูตร เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
จะต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อันดีงาม ให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรมของประชาชนในท้ อ งถิ่ น เป็ น อย่ า งดี และก าหนดนโยบายด้ า นการจั ด การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ และหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา มี ค วามรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และวั ฒ นธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต
ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข
สานักการศึกษาดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง โดยกาหนดจัดโครงการจัด
กิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังขึ้น โดยให้นักเรียนทาความดีและได้บันทึกลงในสมุด
ธนาคารความดีของตนเอง ทั้งนี้จากการติดตามประเมินผลพบว่านักเรียนมีความประพฤติเป็นที่น่าพอใจอีกทั้งมี
จานวนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่บันทึกความดีดีเด่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ จึ งกาหนดจั ดกิจ กรรมยกย่ องความดีแ ก่นักเรี ยนที่ได้ รับการคัดเลื อ กเป็น ผู้ บันทึ กความดีดีเด่ น
โดยการมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่ บันทึกความดีดีเด่นประจาปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
และเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนได้ประพฤติตนเป็นคนดีปฏิบัติตัวตามลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนได้มีความภูมิใจในบุตรหลานของ
ตน และให้การสนับสนุนในการทาความดีอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ในการสร้างครอบครัว ให้อบอุ่นมีความสุข
ที่ยั่งยืนส่งผลดีต่อชื่อเสียงของโรงเรียน ชุมชน และเทศบาลนครตรังต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่ทาความดี
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี
3.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของเทศบาลนครตรัง
๓.๔ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนและเชื่อ มั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
๔.๑ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมโครงการทุกคน
๔.๒ นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม จานวน ๘๐ คน
๔.๓ นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จานวน ๑๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตรังรู้สึกภาคภูมิใจและมีขวัญกาลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคน
ดีมีจิตสานึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

- ๑๗ -

5. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง ๘ โรงเรียน
6. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
๖.๒ เสนอโครงการเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
๖.๓ ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง ๘ โรงเรียน เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
๖.๔ โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรม “ธนาคารความดี” และติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๖.๕ คัดเลือกนักเรียนบันทึกความดี ระดับดีเยี่ยมและระดับดีเด่น ทั้ง ๘ โรงเรียน
๖.๖ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนพัสดุ
๖.๗ ดาเนินการของรางวัลและเกียรติบัตรยกย่องความดีแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
๖.๘ ประเมินผลและสรุปผลงานเป็นรูปเล่มรายงานผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๐
8. งบประมาณดาเนินการ
100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานโรงเรียน สานักการศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนครั้งที่จัด : ปีละ 1 ครั้ง
10.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยม การปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพลังขับเคลื่อน
สังคมไทยในอนคต

- ๑๘ -

ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบแนว
ทางการดาเนินแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) จะเป็น
กรอบการพัฒนาการศึกษาระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งจะนาไปเป็นกรอบการพัฒนา
พลเมืองทุกช่วงวัย โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาส และความเสมอภาคทาง
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การศึ กษาเพื่อการมีงานทา และและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัต กรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมี
ความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อให้ประเทศไทย
ก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า
ปัจจุบันทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุดในการปลูกฝัง
แนวคิด โดยการบูรณาการสอดแทรกองค์ความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนการจัดการ
เรียนรู้ของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้
และปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอันจะนาไปสู่ความ
ยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา สามารถนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถสร้างชิ้นงานเป็นนวัตกรรมจากการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
- สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรังสามารถบูรณาการหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้ง 10 แห่ง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ทั้ง 10 แห่ง

- ๑๙ -

6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคาสั่งผู้รับผิดชอบ เพื่อมอบหมายงาน
6.2 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
6.4 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
6.5 สร้างเครือข่ายครู และนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับผิดชอบหน้าที่ตามคาสั่งมอบหมายงาน
6.6 ดาเนินงานตามโครงการ
6.7 ติดตาม ประเมินผลโครงการ
6.8 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
สถานศึกษาทั้งสิ้นจานวน 10 แห่งๆ ละ 500,000 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร สานักการศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง สามารถบูรณาการ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ร้อยละ 100
10.2 สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง สามารถสร้างชิ้นงานเป็นนวัตกรรม
จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้ง 10 แห่ง
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ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น
การทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่ปรึกษา/คณะทางาน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เป็นต้น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ทั้ งนี้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเป็ นหน่ วยงานที่ มี ความส าคั ญยิ่ งในการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ
เป็ นหน่ วยงานของรั ฐภายใต้โครงสร้ างการจัดระเบียบบริ หารราชการตามหลั กการกระจายอานาจการปกครอง
ที่มุ่งเน้ นการกระจายอานาจจากส่ วนกลางลงสู่ ท้องถิ่นและเป็ นกลไกหนึ่งในการส่ งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นาเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริ ง ประเทศชาติจึ งจะเจริ ญก้าวหน้ าทัดเทียมนานาประเทศ ในการนี้ ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จาเป็นต้องให้ความสาคัญและแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้เห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรม
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงทางการเมืองของผู้บริหารเทศบาลนครตรังในการต่อต้านการทุจริตให้เห็น
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาลนครตรัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง และตามสถานที่ซึ่งจัดกิจกรรม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมจานวนกิจกรรมของผู้บริหารซึ่งเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งหมด
6.2 จัดทาสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร
6.3 จัดทารายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของจานวนการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร
: ร้อยละ 80
10.2 ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตในองค์กร
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ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูล
ข่าวสาร ให้บุคลากรของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนจะเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้
ทั้งนี้ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ให้บุคลากรของ
เทศบาล จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรของเทศบาลนครตรัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐาน
ความโปร่ ง ใส เช่ น กฎหมาย/ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ /วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ แ ละบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของเทศบาลนครตรัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของจานวนช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ : ร้อยละ 100
10.2 บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
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ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ สาคัญทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลภายใต้
การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความสาคัญและมีการปราบปรามอย่างจริงจัง เป็น
รูป ธรรม เช่น การออกกฎหมายที่มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระทาความผิ ดในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในส่ วนของข้าราชการประจา ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามาร่วมงานกับ
ภาครัฐ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม
เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ ท าให้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ยั ง มิ ไ ด้ ล ดน้ อ ยลงในขณะนี้ เนื่ อ งจากคนไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง มี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับ
สังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
การละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฎ
จักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การ
ทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย การทุ จ ริ ต ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การทุ จ ริ ต ในการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปี 2540 ส่งผลให้ IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยต้องนาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เข้ามา
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารราชการ โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลั กคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ
เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความสาคัญต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้กาหนดจัด
โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิด
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริ มสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริต โปร่งใสของผู้บริห าร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานของเทศบาลนครตรัง และเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
3.2 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลนครตรัง มีจิตสานึก
ค่านิยมและวัฒนธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่
นครตรังสีขาว
3.3 เพื่อหาแนวทาง ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปูองกัน ปราบปรามการทุจริต อันนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างยั่งยืน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อเทศบาลนครตรัง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง
4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

- ๒๓ -

5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาการอนุมัติ
6.2 เตรียมดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
6.3 ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ 80
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง มีจิตสานึก ค่านิยม
และวัฒนธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรม
และวิธีการทางานที่สุจริต โปร่งใส
10.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังมีส่วนร่วมในการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริต อันนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน

- ๒๔ -

ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อรั บแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สานักปลัดฯจึงจัดทาหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น
ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรี ยน
เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครตรัง
มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.2 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเทศบาลนครตรัง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
6.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลนครตรังเพื่อความสะดวกในการประสานงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักปลัดเทศบาลนครตรัง

- ๒๕ -

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การดาเนิน งานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลนครตรังมีขั้นตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
10.2 การปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่กาหนด
ไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ

- ๒๖ -

ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบ ริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ สานักปลั ดฯจึงจัดทาการจัดการและแจ้งผลรับข้อร้องเรียนขึ้น ซึ่งในกรณีการ
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.2 เพื่อให้กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง แจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันทาการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเทศบาลนครตรัง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 วันทาการ
6.2 แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 2 วันทาการจากที่ได้รับเรื่อง
6.3 ติดตามและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการดาเนินการภายใน 15 วันทาการ นับแต่ได้รับเรื่อง
6.4 กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการ จะติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการแจ้งผู้
ร้องเรียนให้ทราบทุก 15 วันทาการ จนแล้วเสร็จ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักปลัดเทศบาลนครตรัง

- ๒๗ -

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
10.2 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งไป
ยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันทาการ

- ๒๘ -

ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดทาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะประชาชนมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าถึงและรับรู้ เพื่อที่จะสามารถแสดง
ความคิดเห็ น อั น เป็ น การตรวจสอบการใช้ อานาจของภาครัฐ อย่างเป็น รูปธรรม เทศบาลนครตรั งในฐานะ
หน่วยงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยบริหารจัดการ ตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่มุ่งเน้น
การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้อง สมดุลกับนโยบายในระดับประเทศ
ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่านทางเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ“นางฟ้า
สาร” จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน อาทิ นโยบาย งบประมาณการจัดซื้อ –
จัดจ้าง โครงการ กิจกรรม และผลงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งข่าวสารที่เผยแพร่ออกสู่ประชาชน ต้องการ
มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา
และร่วมเสนอแนะผ่านทางคอลัมน์ต่าง ๆ ภายในเล่ม จึงนับได้ว่าเป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหว การดาเนินงานของเทศบาล อาทิ กิจกรรม ผลการดาเนินการโครงการต่า งๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน
3.2 เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีกับองค์กรและประชาชน อันจะนามาซึ่งความร่วมมือของประชาชน
3.3 เพื่อประชาสัมพัน ธ์ข่าวสารการประกวดราคา บทความด้านวิช าการ ข้อกฎหมายและอื่นๆ ที่
ประชาชนควรรู้
3.4 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงานและประชาชน
ผ่านทางคอลัมน์ต่าง ๆ ภายในเล่ม
3.5 เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์“นางฟ้าสาร”เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและ
กิจกรรมของเทศบาลนครตรัง ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบ โดยผลิต ๒ เดือน ต่อครั้ง ๆ ละ ๕,๐๐๐ ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 นาเสนอโครงการ
6.2 จัดประชุมคณะทางานพิจารณากาหนดรายละเอียดขอบเขตการจัดพิมพ์
6.3 จัดส่งงานพัสดุฯ กองคลัง ดาเนินการตามระเบียบ
6.4 จ้างเหมาบริษัท/ห้าง ผลิตเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์
6.5 จัดประชุมคณะทางานร่วมพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบ
6.6 ดาเนินการแจกจ่ายเอกสารตามกลุ่มเปูาหมาย
6.7 ประเมินผลโครงการ

- ๒๙ -

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
1,000,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ได้รับเอกสาร : ร้อยละ 80
10.2 ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้นและมีแรงกระตุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลมากขึ้น

- ๓๐ -

ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดทาวารสารชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะประชาชนมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าถึงและรับรู้ เพื่อที่จะสามารถแสดง
ความคิด เห็ น อั น เป็ น การตรวจสอบการใช้ อ านาจของภาครั ฐ อย่ า งเป็น รู ป ธรรม เทศบาลนครตรั ง ในฐานะ
หน่วยงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยบริหารจัดการตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่มุ่งเน้น
การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องสมดุลกับนโยบายในระดับประเทศ
ดังนั้ น การเปิ ดเผยข้อมู ล ข่าวสารของชุมชนต่างๆ ที่ได้ดาเนินการร่วมกับเทศบาลผ่ านทางเอกสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ “วารสารชุมชนเทศบาลนครตรัง” จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารของชุ มชนต่างๆ สู่ ป ระชาชน อาทิ ระเบีย บต่า งๆ และโครงสร้า งของคณะกรรมการบริ ห ารชุมชน
โครงการกิจ กรรม และผลงานในด้ านต่างๆของชุ มชนร่ว มกับเทศบาล เป็นต้น ซึ่งข่า วสารที่ เผยแพร่ออกสู่
ประชาชนต้องการมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมเสนอแนะผ่านทางคอลัมน์ต่างๆภายในเล่ม จึงนับได้ ว่าเป็นช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครตรัง ให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว การดาเนินงานของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล อาทิ กิจกรรม ผลการดาเนินงาน
โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
3.2 เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีกับองค์กรและประชาชน อันจะนามาซึ่งความร่วมมือของประชาชน
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของเทศบาลนครตรังรวมถึงข้อกฎหมายและอื่นๆที่ประชาชนควรรู้
3.4 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงานและประชาชน
ผ่านทางคอลัมน์ต่างๆภายในเล่ม
3.5 เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาวารสารชุมชน 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง จานวนครั้งละ 2,500 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนทั้ง 66 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 นาเสนอโครงการ
6.2 จัดประชุมคณะทางานพิจารณากาหนดรายละเอียดขอบเขตการจัดพิมพ์
6.3 จัดส่งฝุายพัสดุฯ กองคลัง ดาเนินการตามระเบียบฯ
6.4 จ้างเหมาบริษัท/ห้าง ผลิตเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์
6.5 จัดประชุมคณะทางานร่วมพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบ
6.6 ดาเนินการแจกจ่ายเอกสารตามกลุ่มเปูาหมาย
6.7 ประเมินผลโครงการ

- ๓๑ -

7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนตุลาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑
8. งบประมาณดาเนินการ
200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานชุมชนเมือง ฝุายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนครั้งที่จัดทาวารสาร : 4 ครั้งต่อปี
10.2 ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้นและมีแรงกระตุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลมากขึ้น

- ๓๒ -

ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการนักข่าวชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 59 บัญญัติว่า "รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับ
ของราชการที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก”
และตามพระราชบั ญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กล่ าวว่า ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโ อกาสกว้างขวางในการได้ รับข้อมูล ข่ าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆของรัฐ เป็น สิ่ งจาเป็ น
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สาคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนมีโอกาสรู้ ถึงสิทธิหน้ าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้ความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานได้ทุกขั้นตอน รวมถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน โดยแต่ละกระบวนการคือการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้น ต้อง
อาศัยข้อมูลสาหรับประกอบการคิดวิเคราะห์ นักข่าวชุมชน จะเป็นผู้ติดตามการดาเนินงานในด้ านต่างๆของ
เทศบาลนครตรัง และนาไปสื่อสารให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ ทาให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลนครตรังและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดาเนินงาน ของเทศบาลอย่างทั่วถึง กว้างขวาง รวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาล ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างเทศบาลนครตรังและภาคประชาชน
3.3 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนติดตามการดาเนินงานของเทศบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ตัวแทนชุมชน ผู้นาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.2 เตรียมดาเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ
6.3 ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- ๓๓ -

8. งบประมาณดาเนินการ
300,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของจานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ : ร้อยละ 100
10.2 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และมีโอกาสเข้ามามีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น

- ๓๔ -

ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดทารายงานประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริ ห ารงานในยุ ค ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
บริหารงาน โดยคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล การจัดทารายงานประจาปีของเทศบาลนครตรัง ก็เพื่อสนองต่อการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ในหลักของการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชน
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการดาเนินงานของผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเป็นการสื่อสารความเข้าใจระหว่างเทศบาลนครตรังกับ
ประชาชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ประชาชนและหน่ ว ยงานอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารและผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ
3.2 เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลในภาพรวมขององค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดพิมพ์รายงานประจาปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของเทศบาลนครตรังในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จานวน ๕๐๐ เล่ม
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 นาเสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 จัดส่งงานพัสดุ กองคลัง เพื่อดาเนินการประกาศสอบราคาตามระเบียบฯ เพื่อหาผู้ว่าจ้างในการ
ผลิตเอกสาร
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาล เพื่อขอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ
6.4 พิจารณารูปแบบ เนื้อหา และตรวจสอบความถูกต้อง
6.5 เผยแพร่เอกสารให้กับกลุ่มเปูาหมาย
6.6 ติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ – ธันวาคม ๒๕๖0
8. งบประมาณดาเนินการ
200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายได้รับเอกสาร : ร้อยละ 100
10.2 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของเทศบาล

- ๓๕ -

ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสผ่านทาง website , บอร์ดประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ณ ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนจะเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้
ทั้งนี้ นอกจากการสร้างจิตสานึกและความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแล้ว สิ่งสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้การ
ปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจผ่าน
ช่องทางต่างๆทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นทีภ่ ายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง website และบอร์ดประชาสัมพันธ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ 100
10.2 ประชาชนมีระดับจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และมีจิตสานึกยึดมั่นหลักคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น

- ๓๖ -

ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พล.อ.ประยุ ทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนจะเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้
ทั้งนี้นอกจากการสร้างจิตสานึกและความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแล้ว สิ่งสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้การ
ปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจผ่าน
ช่องทางต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ผ่านทาง website , facebook , line , บอร์ดประชาสัมพันธ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ 100
10.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สามารถร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลได้

- ๓๗ -

ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผ่าน
ทาง website , facebook
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
นโยบาย คือ หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดาเนินการ ซึ่งนโยบายในการบริหารจัดการเทศบาลนคร
ตรั งของคณะผู้ บริ ห ารนั้ น ย่อมอาศัยความต้องการของประชาชนในพื้ นที่มาเป็นตัวกาหนด เมื่อมีการแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลฯแล้ว จึงได้มีการมอบนโยบายดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
นโยบาย เป็นตัว กาหนดแนวทางในการพัฒนา ซึ่งจะทาให้ประชาชนได้ทราบว่าจะมีการดาเนินการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาในส่วนใดบ้าง จึงมีความจาเป็นยิ่งในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผ่านทางช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนโยบายซึ่งเป็นแนวทางที่นามาใช้พัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่สามารถนามาใช้ตรวจสอบการทางานของเทศบาลนครตรังได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนจากภาคประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง website และ facebook
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ 100
10.2 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง

- ๓๘ -

ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
เปิดเผยมีระบบปูองกันการทุจริต

กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด หาพั ส ดุ ข องเทศบาลนครตรั ง เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โปร่ ง ใส เปิ ด โอกาสให้
ผู้ประกอบการมีการแข่งขันราคาอย่างเสรี เพื่อความเป็นธรรม และเป็นการสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยการให้ภาคประชาชน
ร่วมมือปูองกันการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัส ดุของหน่ วยการบริ ห ารราชการส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
ซึง่ ดาเนินการโดยวิธปี ระมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ วี งเงินงบประมาณ ตัง้ แต่ 5,000,000 บาทขึน้ ไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐโดยประชาชนมีส่วนร่วม
สังเกตการณ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเสรี
3.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ
3.4 เพื่อปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และประพฤติมิชอบในการจัดจ้างภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในแต่ละครั้งมีการบันทึกความเห็นตามแบบรายงานผลการสังเกตการณ์
ของภาคประชาชนทุกคน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ตรวจสอบงบประมาณในการดาเนินการ
6.2 ขอความร่วมมือสานักการช่าง ออกแบบแปลนและประมาณราคา
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดราคากลาง
6.4 จัดทารายงานขอจ้างขอความเห็นชอบผู้มีอานาจ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดจ้าง
6.6 ดาเนินการตามกระบวนการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.7 ทาสัญญาจ้าง
6.8 ตรวจรับงานจ้าง
6.9 เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
-

- ๓๙ -

9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลนครตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ : ร้อยละ 80
10.2 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต และเกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๔๐ -

ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์สานักงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญสาหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินงาน ทาให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนใน
การดาเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ทางานของภาครัฐให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาหารทุจริต
ให้ลดลงได้ การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งที่ภาคประชาชนได้รับรู้การจัดซื้อจัด
จ้างของเทศบาลนครตรัง ซึ่งนาไปสู่การตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครตรัง
3.2 เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า งของเทศบาลนครตรังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครตรัง
www.trangcity.go.th ที่เป็นปัจุบัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
น าข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของเทศบาลนครตรั ง เผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องเทศบาลนครตรั ง
www.trangcity.go.th
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของจานวนครั้งที่เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครตรัง : ร้อยละ 100
10.2 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครตรังครบทุกครั้ง

- ๔๑ -

ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้ วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สานักปลัดฯจึงจัดทาช่องทางรับข้อร้องเรียนขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
บุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ
และได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีหลากหลายช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครตรังและ
เพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเทศบาลนครตรัง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
รั บ จากช่ อ งทางที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งเรี ย นและส่ ง เรื่ อ งไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใน 1 วั น ท าการ
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักปลัดเทศบาลนครตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของจานวนช่องทางที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ : ร้อยละ 100
10.2 ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ต้องการร้องเรียนมีตัวเลือกหลายช่องทางและมีความสะดวกในการร้องเรียน

- ๔๒ -

ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และสอดรับการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ การปกครองท้องถิ่นระยะ 4 ปี และเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 ในการจัดทาร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นาความต้องการจากแผน
ชุมชนที่เกิดศักยภาพของชุมชนที่จ าดาเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนา จึงกาหนดแนวทางการ
สนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับนายกเทศมนตรีนครตรัง
ในฐานะผู้บริหารเทศบาลนครตรังได้มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้นาความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง จึงได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมดาเนินการจัดทาเวทีประชาคม
แผนชุมชน เพื่อรับรองข้อมูลใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้นเพื่อใช้เป็น
แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาของชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขของชุมชนทาความเข้าใจในการจัดทาแผนแม่บทชุมชน
3.2 เพื่อต้องการให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
3.3 เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมคิด ร่วมจัดทาแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
3.4 เพื่อต้องการให้สมาชิกในชุมขนสามารถจัดทาแผนพัฒนาของตนเองให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ชุมชนพึ่งตนเองและเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามความต้องการของชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อทราบแนวทางในการจัดทาแผนแม่บทชุมชน จานวน 4 ครั้ง ทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.2 เตรียมดาเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ
6.3 ดาเนินงานตามโครงการ
6.4 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561 จานวน 4 ครั้ง
8. งบประมาณดาเนินการ
200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน ฝุายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละ 100 ของจานวนชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมจัดทาแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
10.2 ทาให้ข้อมูลจากชุมชนทีร่ ่วมกันคิดสามารถบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนครตรัง

- ๔๓ -

ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ กาหนดให้ “แผนพัฒนา” หมายความว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรื อเปลี่ ยนแปลงแผนพั ฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี “โครงการพั ฒนา” หมายความว่ า โครงการที่ มีวั ตถุ ประสงค์ สนองต่ อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
เพื่อให้เทศบาลนครตรังมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กาหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี
ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม จึงจาเป็นต้องกาหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
นครตรัง โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นอกจากนั้นยังเป็นการประชุมเพื่อการ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
3.2 เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้
3.3 เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอันจะนาไปสู่การจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การจัดทา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น มีผู้
ร่วมประชุมประมาณ ๖๕๐ คน ประกอบด้วย
- ตัวแทนฝุ ายบริ หาร ได้ แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี เลขานุ การ
นายกเทศมนตรี
- กลุ่มเปูาหมายตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ท้องถิ่น
อาเภอ ปลัดอาเภอ ประธานชุมชน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วย
การศึกษาอื่นๆ หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน (อสม.)

- ๔๔ -

สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/
เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี / กลุ่ มหัตถกรรม/ กลุ่ มแปรรูป เป็นต้น ผู้ ทรงคุณวุฒิ / ปราชญ์ชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/
การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว สื่อมวลชน ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่เทศบาลนครได้กาหนดขึ้น
- พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.๒ เตรียมการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
6.๓ ติดต่อประสานงานกลุ่มเปูาหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ
6.๔ ประชุม/สัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หรือ การเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
6.๕ สรุปผลการประชุม และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายตามสัดส่วนการประชุมประชาคมฯ : ร้อยละ 60
10.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพึงพอใจ : ร้อยละ ๘๐
10.3 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
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ลาดับที่ 25
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการนครตรังประสานใจร่วมคิดร่วมคุย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นให้ร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาของตนเอง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาของเทศบาลนครตรั ง เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล
และเกิดประโยชน์คุ้ มค่าในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน สนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
เทศบาลนครตรังจึงกาหนดจัดประชุมเวทีสาธารณะเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
ประเด็นการพัฒนาเทศบาลและนาเสนอแนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อแนะนาต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่ อ
นาเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ได้กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการจัดให้บริการสาธารณะ
ต่างๆ ที่จะต้องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลนคร
ตรังอย่างมีประสิทธิภาพและนาไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ฝุาย
แผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จึงจัดทาโครงการนครตรังประสานใจร่วมคิดร่วมคุยขึ้น
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนครตรังเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยกาหนดจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ
ในหัวข้อต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ป ระชาชน องค์กรภาครัฐ /เอกชน และทุกภาคส่ว นเข้ามามีส่ วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 เพื่อนาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ ไปกาหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล
นครตรังและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลนครตรัง เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรม
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลนครตรัง
๓.๔ เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง และนาไปสู่การแก้ไ ขอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน และบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดประชุมเวทีสาธารณะร่วมกับตัวแทนประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน และทุกภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยมี ก ลุ่ ม เปู า หมายได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลและหั ว หน้ า ส่ ว นราชการของเทศบาลนครตรั ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง ตัวแทนภาคประชาชน ได้แก่ ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ตัวแทน
กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กรรมการสถานศึกษา อสม. อปพร. ผู้นาทางศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง

- ๔๖ -

6. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๒ เตรียมดาเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ
๖.๓ ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย
๖.๔ จัดประชุมเวทีสาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็น
หลัก ซึ่งมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมดาเนินการจัดประชุมเวทีสาธารณะดังกล่าว
๖.๕ สรุปผลการประชุมเพื่อนาข้อมูลมาเป็นข้อเสนอของประชาคมท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
8. งบประมาณดาเนินการ
15๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะ : ร้อยละ 80
10.2 ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนา

- ๔๗ -

ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภา ยใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓ วรรคเจ็ด บัญญัติว่า “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับ
ดูแลและฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติ ครม. ข้อ ๕ ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน และข้อ
๖ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จึงได้จัดทากิจกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้เทศบาลนครตรังมีการจัดทารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้หน่วยงานของเทศบาลนครตรังมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
3.2 เพื่อให้หน่วยงานของเทศบาลนครตรังมีการติดตาม ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
หน่ว ยงานของเทศบาลนครตรั งทั้ง 7 ส านัก/กอง และ 1 หน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน มีการติดตาม ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในครบองค์ประกอบทั้ง 5 ประการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แจ้งหน่วยงานทั้ง 7 สานัก/กองและ 1 หน่วยงานปรับปรุงคาสั่งแบ่งงาน และเตรียมการประเมิน
และรายงานผลการควบคุมภายในตามแบบที่กาหนด
6.2 แจ้งหน่วยงานทั้ง 7 สานัก/กองและ 1 หน่วยงานรายงานผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ
นั้น ปรับปรุงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณถัดไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
-

- ๔๘ -

9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของหน่วยงานของเทศบาลนครตรังมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีการติดตาม
ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน : ร้อยละ 100
10.2 ระบบการควบคุมภายในมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ๔๙ -

ลาดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการด้านต่างๆของ
เทศบาลนครตรัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปี สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ข้อ 1 กาห นด
เกณฑ์การประเมินจากผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการประเมิน โดยการจ้างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จากภายในหรือภายนอกพื้นที่จังหวัดเป็นหน่วยสารวจ ทั้งนี้ ต้องมีการสารวจและประเมินความ
พึงพอใจอย่างน้อย 4 งาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครตรัง
3.2 เพื่อนาผลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจในการรับการบริการงานบริการด้านต่างๆของเทศบาล
นครตรังมาปรับปรุงแก้ไขการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครตรังตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เปูาหมาย : ผู้รับบริการ
มีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เข้ารับบริการในเขตเทศบาลนครตรัง และจากประชากร
ที่มารับบริการในปีงบประมาณ 2560 จาแนกตามงานที่ขอประเมิน
6.2 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดตรังกาหนดและให้ดาเนินการ ดังนี้
6.2.1 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
6.2.2 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.2.3 บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
6.2.4 สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทารูปเล่มรายงานผลการสารวจ
6.2.5 ส่งมอบรายงานผลการสารวจฉบับสมบูรณ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

- ๕๐ -

8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลนครตรังมีรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการด้านต่างๆของ
เทศบาลนครตรัง จานวน 1 เล่ม
10.2 สามารถนาผลการสารวจความพึงพอใจในการรับการบริการ เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงงาน
บริการด้านต่างๆของเทศบาลนครตรัง

- ๕๑ -

ลาดับที่ 28
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทางด้านกฎหมาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลนครตรังมีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักความโปร่งใส (Transparency)
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทางด้านกฎหมาย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลนครตรังได้มีบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารของเทศบาลนครตรังทุกฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
เขียนบทความด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่ลงในวารสารเทศบาลนครตรัง (นางฟูาสาร)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของจานวนวารสารเทศบาลนครตรัง (นางฟูาสาร) ที่มีบทความทางกฎหมายลงเผยแพร่
เทศบาลนครตรังทุกฉบับ : ร้อยละ 100
10.2 ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้กฎหมายด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น

- ๕๒ -

ลาดับที่ 29
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ป ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจ ริ ตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่ว มมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ว ยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ข องชาติและประชาชน โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตจะบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ฝ่ า ยแผนงานและงบประมาณ กองวิ ช าการและแผนงาน จึง ได้ จัด ทาการจั ดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3.2 เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ การปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
หน่วยงานของเทศบาลนครตรัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แจ้งหน่วยงานของเทศบาลนครตรังจัดทาโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเพื่ อบรรจุแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
6.2 แจ้ งหน่ วยงานของเทศบาลนครตรัง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณนั้น ปรับปรุงและจัดทาโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณถัดไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของจานวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ได้รับการดาเนินการติดตาม : ร้อยละ 100
10.2 มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

- ๕๓ -

ลาดับที่ 30
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นาองค์กรชุมชนคณะกรรมการบริหาร
ชุมชนและกลุ่มต่างๆ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยเทศบาลนครตรังมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังเป็นชุมชนที่มีสถานภาพ
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งด้านการจัดการบริหารชุมชน การพัฒนาองค์กรต่างๆในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่ม
องค์กรต่างๆเป็นผู้นากลุ่ม ที่ปรึกษา ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝุาย เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังมาโดยตลอด ทั้งนี้เทศบาลนครตรังได้มุ่งเน้นการพัฒนา “คนที่เป็นแกนนาและ
สมาชิกทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน” โดยการเพิ่มทักษะความเป็นผู้นาให้มีศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ เพิ่มประสบการณ์
ด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อต้องการให้กลุ่มคนเปูาหมายข้างต้นได้พัฒนาแนวคิด มีวิสัยทัศน์ เพื่อร่วมกันพัฒนา
เทศบาล ชุมชน สังคม องค์กรของตนเองในทุกรูปแบบ สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครตรังจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมแกนนาองค์กรต่างๆในชุมชนเขต
เทศบาลนครตรัง ทั้งนี้เพื่อต้องการให้กลุ่มเปูาหมายดังกล่าวได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลและของผู้บริหาร
เทศบาลนครตรังในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งนาไปสู่การพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าใน
ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อต้องการให้บุคคลที่เป็นแกนนาชุมชน แกนนากลุ่มต่างๆ องค์กรในชุมชนได้รับทราบแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนและองค์กรของตนเองให้เข้มแข็ง
3.2 เพื่อต้องการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง
เกิดการทางานเป็นทีม
3.3 เพื่อต้องการเสร้มสร้างและกระตุ้นให้ชุมชนได้มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการ
ของชุมชน
3.4 เพื่อต้องการให้สร้างทีมงานผู้นาองค์กรให้เป็นทีมงานที่เป็นพลังร่วมกันพัฒนาเทศบาลในอนาคต
3.5 เพื่อต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 2 มาตรา 16 (16)
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
แกนนาและสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆในเขตเทศบาลนครตรัง เช่น คณะกรรมการบริหารชุมชน กลุ่มสตรี
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้าน/ชุมชน (SML) และกลุ่มองค์กรอื่นๆในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวนประมาณ 90 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
5.1 ประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง
5.2 ทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อผู้บริหารเทศบาลนครตรังพิจารณาอนุมัติ
6.2 ประสานงานกลุ่มบุคคลเปูาหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
6.3 จัดให้มีการฝึกอบรมแผนนากลุ่มองค์กรต่างๆในเขตเทศบาลนครตรัง
6.4 สรุปผลการฝึกอบรมนาเสนอผู้บริหาร

- ๕๔ -

7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
600,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและทัศนศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ : ร้อยละ 80
10.2 ผู้นาชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นแกนนาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ชุมชน

- ๕๕ -

ลาดับที่ 31
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครตรัง
จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๒
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ องจากรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญั ติให้ มีประมวล
จริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการ
กระทาผิดทางวินัย เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึน้ มา เพื่อกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ เป็ น เครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่ส ร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของเทศบาลนครตรัง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามลาดับ
3.5 เพื่อ ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โ ดยมิช อบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลนครตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๒
6.2 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น
แนวทางปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
8. งบประมาณดาเนินการ
-

- ๕๖ -

9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลนครตรังมีประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครตรัง
10.2 บุคลากรของเทศบาลนครตรังปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี

