ชื่อโครงการ
โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต
แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สอดคล้องกับแผน แผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้า 16
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สานักปลัด เทศบาลตาบลจอมทอง
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
*******************************************************************************
หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อานวยการและประสานการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และปฏิบัติหน้าที่
อืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลจอมทองสอดคล้ อ งเป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เทศบาลตาบลจอมทองได้เห็นความสาคัญในนโยบายดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ให้เกิดเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติและบังคับใช้ตอ่ ไป เพื่อสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เริ่มต้นด้วยการปลูกฝัง
จิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกที่ดีในการ
ให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทาให้การบริหารราชการ
เกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ ในการบริหารราชการของเทศบาล
ตาบลจอมทอง รวมทั้งผูบ้ ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความพร้อมใน
การจัด การเลือกตั้งขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลจอมทองจึงได้จัดท าโครงการ
ท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งและการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลของ
เทศบาลตาบลจอมทอง และเครือข่ายภาคประชาชน

-22. เพื่อ ปลูกฝังสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม
และเสมอภาค ทาให้การบริหารราชการเกิดความโปรงใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีสว่ นร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน กล่าวโทษ ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 การมี ทั ศ นคดีที่ ดี ต่ อ การเป็ น ผู้
สอดส่องดูแล การเฝ้าระวัง และการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิช อบ
แก่เครือข่ายภาคประชาชน
เป้าหมายของโครงการ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเครือข่ายภาคประชาชนในพืน้ ที่
เทศบาลตาบลจอมทอง จานวน 100 คน
วิธีดาเนินการ
1. เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ “กฎหมายที่ควรรูเ้ กี่ยวกับ
การเลือกตั้งและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยวิทยากรจาก
สานักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 ชั่วโมง
2. เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่
การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใส” โดยวิทยากรจากสานักงาน กกต. จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 3 ชั่วโมง
3. การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและสรุปผลการดาเนินโครงการฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมพรหมมงคล เทศบาลตาบลจอมทอง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณของรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ งบดาเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้

-31. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
เป็นเงิน 1,000.- บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จานวน 100 คน เป็นเงิน 7,000.- บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 15 บาท จานวน 100 คน เป็นเงิน 3,000.- บาท
4. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,600.- บาท
5. ค่าป้ายไวนิลโครงการขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร
เป็นเงิน 400.- บาท
รวมทั้งสิน้ 15,000.- บาท
(งบประมาณดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)

ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
1. คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลจอมทอง และ
เครือข่ายภาคประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะผู้บ ริหาร สมาชิก สภา พนัก งานเทศบาลของเทศบาลตาบลจอมทอง และ
เครือข่ายภาคประชาชนมีจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอ
ภาค ทาให้การบริหารราชการเกิดความโปรงใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ป ระชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. คณะผู้ บ ริหาร สมาชิก สภา พนัก งานเทศบาลของเทศบาลต าบลจอมทอง และ
เครือข่ายภาคประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน กล่าวโทษ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 การมีทัศนคดีที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่อง
ดูแล การเฝ้าระวัง และการเข้ามามีสว่ นร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การติดตามและประเมินผล
ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการฯ เสนอนายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง
นายอนันต์ โพธิคา
(นายอนันต์ โพธิคา)
นิตกิ รชานาญการ

ผูเ้ ขียนโครงการ

นายชัยอนันต์ คาแปง
(นายชัยอนันต์ คาแปง)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ผูเ้ สนอโครงการ
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นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ
(นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นางสาวจันทิมาพร ทองนาค ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ
(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค)
ปลัดเทศบาลตาบลจอมทอง
นายพิรุณ รักราษฎร์
(นายพิรุณ รักราษฎร์)
รองนายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง
นายอุดม คาวัน
(นายอุดม คาวัน)
นายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง

ผูใ้ ห้ความเห็นชอบโครงการ

ผูอ้ นุมัตโิ ครงการ

กาหนดการโครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมพรหมมงคล เทศบาลตาบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
**************************
08.00 น. – 08.30 น
ลงทะเบียน
08.30 น. – 09.00 น.

พิธีเปิด (โดยนายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง)

09.00 น. – 10.30 น.

การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในหัวข้อ“กฎหมายที่ควรรูเ้ กี่ยวกับการเลือกตั้งและการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดยวิทยากรจากสานักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่

10.30 น. – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.15 น.

การบรรยายให้ความรูแ้ ก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในหัวข้อ“กฎหมายที่ควรรูเ้ กี่ยวกับการเลือกตั้งและการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดยวิทยากรจากสานักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่

12.15 น. – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.30 น.

การบรรยายให้ความรูแ้ ก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเลือกตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใส”
โดยวิทยากรจากสานักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่

14.30 น. – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. – 16.15 น.

การบรรยายให้ความรูแ้ ก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเลือกตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใส”
โดยวิทยากรจากสานักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่

16.15 น. – 16.30 น.

พิธีปิดโครงการ (โดยนายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง)

* กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *

