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ประกาศเทศบาลตาบลบางปลาม้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๔)
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
**********
ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ยุทธศาสตร์ช าติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จ ริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยให้
หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิบัติประเทศ
ด้านต่างๆ
เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 ประกอบ
รักษาความสงบแห่งชาติได้
มีคาสั่ง ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบบุคคลในภาครัฐ เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามคาสั่งของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติดังกล่าว ให้สามารถนาไปใช้จนเกิดเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติและเพื่อสร้าง
เทศบาลตาบลบางปลาม้าให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการบริหารราชการนั้น
เทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องตาม
คู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจ ริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2564) โดยได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564) เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์ เทศบาลตาบลบางปลา
ม้าจึงประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564)
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3

(นายอภิชาต ชโลธร)
นายกเทศมนตรีตาบลบางปลาม้า

๒
คานา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสูก่ ารปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ได้ให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้นามาตรการการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ ประชาชน และมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๐ การดาเนินการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในปีประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกั นและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบาย
รัฐบาล พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเป็นกรอบและแนวทางการดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่ การปฏิบัติเป็น
พันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ปูองกันปราบปรามการทุจริตอย่าง
เข้มแข็ง และสนับสนุนให้มี “จังหวั ดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเป็นไปตามแนวนโยบาย
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) เทศบาลตาบลบางปลาม้า
ได้จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ รวมถึงข้าราชการ้พนักงานเจาหนาที่ทุกระดับได
นาแนวทางและมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติงานต่อไป

สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๓
ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. การวิเคราะห์ความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชีค้ วามเสี่ยงของการทุจริตที่มอี ยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของ
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่ว ยงานที่อาจเกี่ย วข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อ
พิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่
การทุ จ ริต ในระดับ ท้ อ งถิ่ น พบว่า ปัจ จัย ที่มี ผ ลต่อ การขยายตั ว ของการทุ จริ ตในระดั บ
ท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลัก การแล้ว การ
กระจายอ านาจมี วั ตถุ ป ระสงค์ สาคั ญเพื่อ ให้บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

๔
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถสรุป
เป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ก ฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบีย บไม่รัดกุ ม และอานาจหน้าที่
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คนในปัจจุบันมุง่ เน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะทาพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
๔) การผู ก ขาด ในบางกรณี ก ารด าเนิ น งานของภาครั ฐ ได้ แ ก่ การจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง
เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบ
บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ
รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติก รรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความ
เป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสวงหาช่ อ งทางเพื่ อ เพิ่ ม “รายได้ พิ เ ศษ” ให้ กั บ ตนเองและ
ครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาป
และเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึน้ มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่า
ที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผดิ ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่ก ารงานสูง ด้วยเหตุน้ี
ผู้ที่มีคา่ นิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถชี วี ิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง
เป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

๕
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้ และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือ ง
เนื่องจากเกิดขึน้ ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์ กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่ อ
กระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index–CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม
๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้
เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มปี ัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของ
สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย ทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓
เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่ก ารเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ

๖
จากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเกี ย รติ ภู มิ ใ นด้ า นความโปร่ ง ใสทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้ อยกว่า ร้อ ยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่ งการที่ ระดับคะแนนจะสู งขึ้ นได้นั้ น
การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต้ อ งมี ร ะดั บ ธรรมาภิ บ าลที่ สู ง ขึ้ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และประชาชนต้ อ ง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปู องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจ ริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลบางปลาม้า จึ ง ได้ตระหนัก และให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคม
อย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบล
บางปลาม้า
๒) เพื่อ ยกระดับ จิตส านึก รับผิด ชอบในผลประโยชน์ข องสาธารณะของข้ าราชการฝุา ย
การเมื อ งข้ า ราชการฝุ า ยบริ ห าร บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ประชาชน
ในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้าเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
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๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. เปูาหมาย
๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
รวมถึงประชาชนในท้อ งถิ่น มีจิต สานึก และความตระหนั ก ในการปฏิ บัติ หน้า ที่ราชการให้บัง เกิ ด
ประโยชน์ สุข แก่ป ระชาชนท้อ งถิ่น ปราศจากการก่อ ให้ เกิ ดข้ อสงสัย ในการประพฤติ ปฏิ บัติ ตาม
มาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกั นปัญหาเกี่ย วกั บการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการที่ ส นั บ สนุ น ให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้ า มามี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
บางปลาม้าที่มเี ข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) เทศบาลตาบลบางปลาม้ามีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพีย งที่สามารถนามาประยุ ก ต์ใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวัน
๒) เทศบาลต าบลบางปลาม้ า สามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝูาระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒ นาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือ ข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติ
ราชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝูาระวังการทุจริต
๕) เทศบาลตาบลบางปลาม้า มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบ ด้ า นการปู อ งกั น การทุ จ ริ ต อั น จะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความ
ภาคภูมใิ จและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๘

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๔)
๑. แผนปฏิบัตกิ ารปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเป็นรายมิติได้ดงั นี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๔)

๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑. การสร้าง ๑.๑การสร้างจิตสานึก
สังคมที่ไม่ทน และความตระหนักแก่
ต่อการทุจริต บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑.๑.๑ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
หน่วยงานาครัฐ ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๑.๓ โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
๑.๑.๔ มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัตงิ านตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตาบล บางปลาม้า”
๑.๑.๕ มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริต”

๑.๑.๖ กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๑.๑.๗ มาตรการ “จัดทาคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๑.๒.๑ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
๑.๒ การสร้าง
พื้นที่สเี ขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่
จิตสานึกและความ
ตาบลบางปลาม้า
ตระหนักแก่ประชาชน
๑.๒.๒ โครงการส่งเสริม อนุรกั ษ์
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ฟื้นฟู รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
๑.๒.๓ โครงการสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

๑๕,๐๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐

มิติ
(ต่อ)

มิตทิ ี่ ๑

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

๑.๓ การสร้างจิตสานึก ๑.๓.๑ โครงการเข้าค่าย
และความตระหนั ก แก่ พุทธบุตร
เด็กและเยาวชน
๑.๓.๒ โครงการสร้าง
ภูมคิ ุ้มกัน ทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า
(กิจกรรม “โตไป ไม่โกง”)
๑.๓.๓ โครงการประกวด
คาขวัญต่อต้านการทุจริต
๑.๓.๔ โครงการสร้าง
ภูมคิ ุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า (กิจกรรม
“ส่งเสริมการเรียนรูป้ รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”)
๑.๓.๕ โครงการพาน้อง
ท่องธรรมะ
๑๕
รวม
มาตรการ/กิจกรรม/
โครงการ

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

๑๑
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

๒.๑ แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผูบ้ ริหาร อปท.
๒.๒.๑ มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัตติ ามระเบียบ)
๒.๒.๒ มาตรการ “การออก
คาสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
๒.๒.๓ กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลือ่ น
ขั้นเงินเดือน”
๒.๒.๔ กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี”
๒.๒.๕ กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ”
๒.๒.๗
โครงการจ้างสารวจ
๒.๒.๖ โครงการเผยแพร่
ขอ้ มูล ๑๕,๐๐๐
ความพึ
งพอใจของผู
ข่าวสารด้
านการจัดซื้ร้อับบริ
- จักดาร
๒.๒.๘
จ้าง มาตรการ“ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”
๒.๓ มาตรการการใช้ ๒.๓.๑ โครงการลดขั้นตอน
ดุลยพินิจและใช้อานาจ และระยะเวลาการปฏิบัติ
๒.๓.๒
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
ราชการมาตรการการมอบ
หลักการบริหารกิจการ อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
บ้านเมืองทีด่ ี
ราชการ

๑๒

ปี ๒๕๖๔
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/ มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

ต่อ

มิตทิ ี่ ๒

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

๒.๔.๑ โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
๒.๔.๒ กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน
๒.๔.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูป้ ฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มาตรการจัดการ ๒.๕.๑ มาตรการ “จัดทา
ในกรณีได้ทราบหรือรับ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
แจ้งหรือตรวจสอบพบ ๒.๕.๒ มาตรการ “ให้ความ
การทุจริต
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๒.๕.๓ มาตรการ “ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคล ภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”
๑๗
รวม
๑๕,๐๐๐
มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

๑๓
ปี ๒๕๖๔

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓. การส่งเสริม ๓.๑จัดให้มแี ละเผยแพร่
บทบาทและ ข้อมูลข่าวสาร ใน
การมีส่วนร่วม ช่องทางทีเ่ ป็นการ
ของภาค
อานวยความสะดวก
ประชาชน
แก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตริ าชการ
ตามอานาจหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีสว่ นร่วม
บริหาร กิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

มิตทิ ี่ ๓

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

๓.๑.๑ มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ”

-

๓.๑.๒ กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลังพัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาลและการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกีย่ วกับการเงินการคลัง”

-

๓.๑.๓ มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”

-

๓.๒.๑ โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๓.๒.๒ การดาเนินงานศูนย์รบั เรื่องราวร้อง
ทุกข์เทศบาลตาบลบางปลาม้า

-

๓.๒.๓ มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวน
การเรื่องร้องเรียน
๓.๒.๔ มาตรการแก้ไข เหตุเดือดร้อน
ราคาญด้านการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

-

๓.๓.๑ มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า
๓.๓.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน

-

๓.๓.๒ มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
๓.๓.๓ กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบล
บางปลาม้า
๑๑
มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

-

-

-

-

๑๔
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๔. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงาน การ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๔.๑.๑ โครงการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
๔.๑.๒ โครงการจัดทารายงาน
การควบคุมภายใน

๔.๑.๓ มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔.๒ การสนับสนุนให้ ๔.๒.๑ มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ภาคประชาชน
มีสว่ นร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การปฏิบัติหรือ
การโอน ย้าย
การบริหารราชการ
๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงานผล
ตามช่องทางที่สามารถ การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้
ดาเนินการได้
รับทราบ
๔.๒.๓ กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน
๔.๓.๑ กิจกรรมการส่งเสริมและ
๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
ของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มบี ทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของฝุาย
บริหาร
๔.๔ เสริมพลังการมี ๔.๔.๑ มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
ส่วนร่วมของชุมชน
๔.๔.๒ กิจกรรมการติดปูาย
(Community) และ
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
บูรณาการทุกภาคส่วน
ทุจริต

เพื่อต่อต้านการทุจริต

มิตทิ ี่ ๔

รวม

๑๐
มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

หมายเหตุ

๑๕

มิตทิ ี่ ๑
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บคุ ลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัตริ าชการ
ตามอานาจหน้าทีใ่ ห้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
จานวน ๓ โครงการ

๑๖

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
๑. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญ
ในการบริหารและการปฏิบัตงิ านจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างจิตสานึกในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมี
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
นาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีก
ด้ว ย จากสภาพปั ญหาการทุ จริ ต คอร์รั ป ชั่ น ที่เ ป็ นปั ญหาเรื้ อรั ง ที่มี ส่ว นบั่น ทอนความเจริ ญของ
ประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ น
อย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุด
นั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูก
จิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัย การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อ
หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่ ง ใส ความรั บ ผิ ด ชอบและการตรวจสอบได้ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประ
ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ใน
บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลัก
ธรรมาภิ บ าลไปเป็ น แนวทางการปฏิ รู ป การบริ ห ารการปกครองของหน่ ว ยงานองค์ ก รต่ า งๆ
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้นึ แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลาย
ในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ
โปร่งใส (Transparency) หลัก ความรับ ผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลัก ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนา
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านัน้ มาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือ
วิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดไี ด้ต่อไป

๑๗
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้จัดทาโครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม
๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ (Anti Corruption)
๓. เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
๔. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กบั
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เปูาหมาย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๔. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัตจิ ากผู้บริหารเทศบาล
๒. มอบงานให้กับผู้รบั ผิดชอบโครงการ และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหาร
เทศบาลทราบ
๖. ระยะเวลาการดาเนินงาน
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณทีใ่ ช้ในการดาเนินการ
- งบประมาณ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๑๘

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
๔. บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ตา่ งๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กบั องค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๙

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้น
ทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ
ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่
ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากร
ของชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์
ที่ ๔ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ในองค์ ก รเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบให้ ข้ า ราชการได้ เ รี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ต าม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่
ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชน์สูงสุดของประชาชน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้า ที่เทศบาลตาบลบางปลาม้ามีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัตริ าชการ
๒.๒ เพื่อให้พนัก งาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ
เกิดความสานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้
การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
๒.๓ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องเทศบาลต าบลบางปลาม้ า ในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า

๒๐

๕. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ
๕.๑ การจั ดกิ จกรรมบรรยายเสริม สร้ างคุ ณธรรมจริ ย ธรรม โดยคณะผู้ บริ หาร
ปลัดเทศบาลตาบลบางปลาม้า บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
๕.๒ จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสีย สละ
ช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น และเห็ น คุ ณ ค่ า ของการเสริ ม สร้ า งสั ง คมแห่ ง คว ามดี มี คุ ณ ธรรม เช่ น
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ
เป็นต้น
๕.๓ การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
๖. ระยะเวลาในการดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณในการดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
และน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
๙.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิด
ความสานึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและ
ประเทศชาติ รูจ้ ักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๙.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ดี ีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

๒๑

โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
๑. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวน
และสามารถย้อ นกลับ มาเพื่อพิจ ารณาปรับ ปรุง การท างานในแต่ละกิ จกรรมได้ รวมถึงหั ว หน้ า
ผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ
ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความสาเร็จ ความซื่อสั ตย์ สุจริต
ลุล่วงหรือไม่อย่างไรและหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมา
อ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร
เทศบาลต าบลบางปลาม้ า เห็ น ความส าคั ญ ของการบั น ทึ ก ประจ าวั น ดั ง กล่ า ว
จึงได้จั ดทาสมุ ดความดีพ นัก งานจ้า ง โดยให้ พนัก งานจ้ างมี ก ารบัน ทึก การปฏิ บัติ งานประจ าวั น
เพื่อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม ดู แ ล การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง เป็ น งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกที่ดีใน
การปฏิบัตงิ าน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน
๒.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
๒.๓ เพื่อเป็ นการสร้างจิ ตสานึก ในการปฏิบัติงานด้ านความรับผิ ดชอบ ซื่อตรง
ซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๓. เปูาหมาย
- พนักงานจ้างเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. ระยะเวลา
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒๒

๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ก าหนดให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า งทุ ก คนเขี ย นสมุ ด การบ้ า น โดยบั น ทึ ก ผล
การปฏิบัตงิ านประจาทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
๕.๒ รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
๖. งบประมาณ
- ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๗. สถานที่ดาเนินการ
- สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๘. ผู้รับผิดชอบ
- ทุกส่วนราชการ ภายในเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเปูาหมาย
๙.๒ มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
๙.๓ พนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับ
มอบหมายตามกาหนด

๒๓

มิติท่ี ๑
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บคุ ลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
จานวน ๒ โครงการ

๒๔

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า”
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่เ ทศบาลเทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้ป ระกาศใช้ประมวลจริย ธรรมของ
เทศบาลต าบลบางปลาม้ า พ.ศ.๒๕๕๓ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบั ง คั บ ใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ
กระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบ
กับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ กาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,
ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูก ต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์ กร นอกจากนี้ ส านัก งาน ก.พ. ได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิน การตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้ าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทา การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตาบล
บางปลาม้า ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านและเป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ
ของประชาชน เทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตาบลบางปลาม้า” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุก
ระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

๒๕

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือก ากั บความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลบาง
ปลาม้า เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี ่วนได้เสีย
๒.๔ เพื่ อ ให้ เ กิ ด พั น ธะผู ก พั น ระหว่ า งองค์ ก รและข้ า ราชการในทุ ก ระดั บ โดยให้
ฝุายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร
ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
๒.๕ เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลบางปลาม้า เพื่อใช้เป็นค่านิย ม
สาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ
อื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
เปิดเผยเป็ นการทั่ว ไปแก่ส าธารณชนให้มีส่ว นร่ว มรับรู้ และร่ ว มติด ตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๖

๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
- งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานจ้ า ง
ปฏิบัตงิ านตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลบางปลาม้า

๒๗

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
๑. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๖๐) มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใ หม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น
เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น
เพื่ อ ให้ ส ามารถแปลงแผนยุ ท ธศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้าง
๒.๒ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้าง
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- ข้อมูล/องค์กรความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องขึน้ ไป
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้าน
การต่อ ต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
๒. เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งเสริ ม องค์ ค วามรู้ ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ .๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ - จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่

๒๘

มิติที่ ๑
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บคุ ลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักทีจ่ ะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน ๒ โครงการ

๒๙

กิจกรรม “ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า”
๑. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยสถานการณ์หรือารกระทาของบุคคลมีผ ลประโยชน์ส่ว นตนเข้ามาเกี่ย วข้อง
จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
โดยรู้ ตั ว หรื อ ไม่ รู้ ตั ว ทั้ ง เจตนาหรื อ ไม่ เ จตนาหรื อ หรื อ บางเรื่อ งเป็ น การปฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มาจน
ไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิ ดแต่อย่างใด พฤติก รรมเหล่านี้ เป็นการกระทาความผิดทางจริ ย ธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตั ดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วน
ตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดย
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ใน
รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้
อาทิการแต่งตัง้ พรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจากัดหรือการที่ บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทัง้ นีห้ มายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงาน
ภาครั ฐ ทุก หน่ ว ยงานต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้
เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดัง นั้ น เทศบาลต าบลบางปลาม้า จึ ง ได้จั ด กิจ กรรมให้ค วามรู้ ความเข้ า ใจการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตาบลบางปลาม้า เพื่อปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงาน
เทศบาลตาบลบางปลาม้า เพื่อให้พนักงานทุก คนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓๐

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อให้ค วามรู้ ความเข้ าใจแก่พ นั ก งานเทศบาล พนัก งานจ้า งเกี่ย วกั บการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า มี
จิตสานึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรมอันมัน่ คง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุง่ สู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ไทยใสสะอาด
๓. เปูาหมาย
- พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีการดาเนินการ
- จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีความเข้าใจเรือ่ งผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
- พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมี
ความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๓๑

มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๑. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลภายใต้ ก ารน าของพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
การผลักดันให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย
๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity
and
Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕
ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่ อ ตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการ
กระทาที่เอือ้ ต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้
ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่ ว มกั น รณรงค์ ส ร้ า งสั ง คมไทยให้ เ ป็ น สั ง คมที่ ใ สสะอาด ลดระดั บ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป

๓๒

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรูใ้ นการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๒.๒ เพือ่ เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- บุคลากรมีคมู่ อื การปฏิบตั งิ านเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓๓

มิตทิ ี่ ๑
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

๑.๒.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
จานวน ๑ โครงการ

๓๔

โครงการ : ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้นื ทีส่ เี ขียว
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) ที่ท าให้อุ ณหภูมิ โลกสู งขึ้ น หรื อที่ เรี ย กว่า สภาวะโลกร้ อน ซึ่ งส่ งผลให้
เกิ ด ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่ มี ผ ลกระทบกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ อาทิ เกิ ด ความแห้ ง แล้ ง
มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกัน
ปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษและ
ผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิด ความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้จัดทาโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
ในพื้นที่ตาบลบางปลาม้า เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมือง
น่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น
สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้จัดทาโครงการนีข้ ึน้ มาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกร
รมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน
พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
๒. วัตถุประสงค์
๒ . ๑ เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช นต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า ข อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน
๒.๒ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยเพิ่มพืน้ ทีส่ ีเขียวในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๒.๓ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มแี ละลดภาวะโลกร้อน
๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความ
ร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ

๓๕
- พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๕. วิธีดาเนินงาน
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
๖.๓ จัดซือ้ กล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
๖.๔ ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่น
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- งบประมาณ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๙.๒ ทาให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
๙.๓ ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๙.๔ ทาให้เยาวชนและกลุม่ พลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและ
สร้างความร่มรื่นในชุมชน

๓๖

มิตทิ ี่ ๑
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

๑.๒.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
จานวน ๑ โครงการ

๓๗

โครงการส่งเสริม อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่การลักลอบ
ตัดไม้ทาลายปุาไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของ
ประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ
ตลอดจนวิถชี วี ิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทย
กลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมี
ความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธี
นานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์
๔ อย่าง” ปลูกปุา ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่”
หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการ
กินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่
เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลบางปลาม้า ในฐานะเป็นองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิด
กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด ได้ ต ระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุ ม ชนได้ ร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน
ของตนเอง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัคร
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

๓๘

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
๓.๑ ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
จ านวน ๕ ชุ ม ชน โดยปลู ก พั น ธุ์ ไ ม้ ป ระเภทต่ า งๆ ทั้ ง ไม้ ยื น ต้ น ไม้ ป ระดั บ ไม้ ผ ล ไม้ ด อก
และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
๓.๒ ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า จานวน ๕ หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
๓.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตาบลบางปลาม้า ผู้นาชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๕ หมู่บ้าน กลุ่มเด็กและ
เยาวชนนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ทุก
ภาคส่วน เป็นต้น
๔. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า และแหล่งน้า
คู คลอง ในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีการดาเนินงาน
๕.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชีแ้ จงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงาน
ตามโครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน)
๕.๒ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืช
ในแม่ น้ าคู คลอง ทาความสะอาดถนนและพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ต่ าง ๆ ในชุ มชนและในเขต
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพัก ผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของ
ประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๕.๔ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จใน
การอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัว อย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๓๙

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- งบประมาณ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมาก
ขึน้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น

๔๐

มิตทิ ี่ ๑
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๒.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัตติ นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน ๑ โครงการ

๔๑

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโครงการตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความ
เป็นอยู่ที่ย ากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่ว ยงานต่างๆ
นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อย
โอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปู
พื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึง
เป็นโครงการที่มงุ่ พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยั ด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริ มความรู้และเทคนิค
วิชาการสมัย ใหม่ ที่เ หมาะสม นอกจากนั้ น ยั ง มุ่งเน้น การสร้างกระบวนการเรี ย นรู้เพื่ อให้ชุ มชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้การ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ มาประยุ ก ต์ เผยแพร่ใ ห้ กั บ ผู้มี ร ายได้ น้ อ ย ด้ อ ยโอกาสทางสั งคมและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตาบลบางปลาม้า
๒.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับคนยากจนในเขต
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๒.๓ สามารถนาความรู้จากการผลิตสินค้าไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
๒.๔ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๔๒

๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ
๕.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์สนิ ค้าให้กับผู้ร่วมโครงการ
๕.๓ ฝึกปฏิบัตงิ านอย่างจริงจัง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- เดือนธันวาคม – กันยายน ของทุกปีงบประมาณ
๗. งบประมาณดาเนินการ
- งบประมาณ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้า
๙.๒ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
๙.๓ มีรายได้เพิ่มขึน้ ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
๙.๔ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔๓

มิติท่ี ๑
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

๑.๓.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุ ริต
จานวน ๒ โครงการ

๔๔

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแส
ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึง
ดาเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในชีวิ ตที่เกิ ดขึ้นได้ จึง มีแนวโน้มในการด าเนิน ชีวิตที่ ผิด ก่อ ให้เกิ ดความเครี ย ดจนอาจจะ
แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสาคัญที่สามารถ
ช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็น
วัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าทา
กล้ า แสดงออก ในสิ่ ง ที่ ดี พั ฒ นาศั ก ยภาพและพลั ง ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ และส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น คนที่ มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดาเนินชีวิต จะช่วยสร้าง
ให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ
หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึง
ต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการ
ดาเนินชีวิตที่เหมะสมตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวั ฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา ๑๖ ข้อ ๑๑
การบารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
กองการศึ ก ษา เทศบาลต าบลบางปลาม้ า จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการ “เข้ า ค่ า ย
พุทธบุตร” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสานึกจริยธรรม
คุณธรรมและศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะ
ในการด าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนน าธรรมะน าหลั ก ค าสอน ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในชีวิตประจาวัน

๔๕

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิตและนาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๒.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้
มีศลี สมาธิ ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
๒.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขและเหมาะสม
๒.๔ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง
๓. เปูาหมาย
- เด็กนักเรียนตามโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. สถานที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองการศึกษา เทศบาลตาบลบางปลาม้า ร่วมกับ โรงเรียนวัดบ้านหมี่
๗. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กาหนดแนวทางในการดาเนินการ
๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมูบ่ ้าน ในเขตพื้นทีไ่ ด้รับทราบ
๔. ดาเนินการจัดกิจกรรม
๕. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีตอ่ ไป
๘. งบประมาณ
- งบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๔๖

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิต
และนาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๒. นัก เรีย นประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามหลัก ไตรสิก ขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ
ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
และเหมาะสม
๔. ปลูกฝังค่านิยม มีจติ สานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

๔๗

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลบางปลาม้า
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปั จ จุ บั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เป็ น ปั ญ หาที่ ท าลายสั ง คมอย่ า งรุ น แรงและฝั ง รากลึ ก
เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้
อย่ า งยั่ ง ยื น นั้ น คนในสั ง คมต้ อ งมี ค่ า นิ ย มในการรั ก ความดี แ ละรู้ สึ ก ไม่ ย อมรั บ พฤติ ก รรมทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
เทศบาลตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังนี้ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล
มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึก ษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงาน
และจัดตัง้ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นัน้
เทศบาลต าบลบางปลาม้ า พิ จ ารณาเห็ น ความส าคั ญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า ว
จึ ง ได้ จั ด โครงการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คมให้ เ ด็ ก และเยาวชนต าบลบางปลาม้ า (กิ จ กรรม
“โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญที่ทา
ให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มคี ุณภาพและเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การ
ยึด มั่ นในความสัต ย์ จ ริง รู้ จัก แยกแยะถู ก ผิ ด ปฏิ บัติ ต่ อตนเองและผู้ อ่ื นโดยชอบ ไม่ คดโกง มี จิ ต
สาธารณะ มีจิตสานึก เพื่อส่วนรวมตระหนักรู้และคานึ งถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

๔๘

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมคี ุณธรรม จริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๒.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชัน่ และการโกงทุกรูปแบบ
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
๓. เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
- เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
เชิงคุณภาพ
- เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี
สามารถนาความรู้ประสบการณ์ทไี่ ด้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔.๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๔.๓ ดาเนินการตามโครงการ
๔.๔ สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๖. งบประมาณดาเนินการ
- งบประมาณ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๔๙
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองการศึกษา เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
๙.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ น
และการโกงทุกรูปแบบ
๙.๓ เด็ ก และเยาวชนมี จิต สาธารณะ และพร้ อมที่ จะเสี ย สละประโยชน์ ส่ว นตน
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

๕๐

มิติท่ี ๑
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

๑.๓.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
จานวน ๒ โครงการ

๕๑

โครงการ : การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก
เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ดา้ นคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้
อย่ า งยั่ ง ยื น นั้ น คนในสั ง คมต้ อ งมี ค่ า นิ ย มในการรั ก ความดี แ ละรู้ สึ ก ไม่ ย อมรั บ พฤติ ก รรมทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ และการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้ทุ ก
คนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่ น
เป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้ เกิดขึ้นต่อไป
ความล้มเหลวของคุณธรรมจริย ธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ
ตามมาอีกมากมาย
เทศบาลต าบลบางปลาม้ า ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมการ
ประกวด คาขวัญต่อต้านการทุจริตขึน้ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหัน
มาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ นและการ
โกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
เทศบาลตาบลมี ห น้า ที่ ต้อ งทาในเขตเทศบาล ดั งนี้ (๗) ส่ งเสริม การพั ฒนาสตรี เด็ ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล
มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึก ษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข

๕๒

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสานึกที่จะ
ยึดมั่นในการทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
๒.๓ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ ฝึ ก ฝนทั ก ษะในการเขี ย นค าขวั ญ อย่ า ง
สร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่ส่อื ถึงการต่อต้านการทุจริต
๒.๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
๓. เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
- เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางปลาม้า
เชิงคุณภาพ
- เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจ
ปัญ หาการทุจ ริต คอร์ รัป ชั่ น ที่ เกิ ดขึ้ น และพร้ อมที่จ ะเป็ นก าลัง สาคั ญในการต่ อต้ านการทุจ ริ ต
คอร์รัปชัน่ และการโกงทุกรูปแบบ
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๕.๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการประกวด
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตาบลบางปลาม้ากาหนด
๕.๕ ทาพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๖. งบประมาณดาเนินการ
- งบประมาณ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๕๓
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองการศึกษา เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙.. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๙.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริ ตคอร์รัปชั่น
และการโกงทุกรูปแบบ
๙.๒ เด็ก และเยาวชนมีค่านิย มที่ถู ก ต้อง มีจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต
๙.๓ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า
ในทางภาษาที่ส่อื ถึงการต่อต้านการทุจริต
๙.๔ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์

๕๔
โครงการสร้างภูมคิ ุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทาให้เกิด
ปั ญ หาเช่ น ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี พ ฤติ ก รรม
ที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จัก
การประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทาให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
ความพอเพี ย ง ปลู ก ฝั ง อบรม บ่ ม เพาะให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี ค วามสมดุ ล ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิงแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็ กและ
เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า พิจารณาเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลบางปลาม้า
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งให้ กั บ เด็ ก และเยาวชน เป็ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คมให้ เ ด็ ก และเยาวชนสามารถ
ใช้ชวี ิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึ กรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทา
ในเขตเทศบาล ดั ง นี้ (๗) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้ สู ง อายุ และผู้ พิ ก าร
และพระราชบั ญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แ ก่องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙)
จั ด การศึ ก ษา (๑๐) การสั ง คมสงเคราะห์ แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ตอ้ งการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้

๕๕
๒.๓ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้
๒.๓ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชนเห็ น คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรต่ า งๆ รู้ จั ก
เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรูจ้ ักอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข
๓. เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
- เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า จานวน ๒๐ คน
เชิงคุณภาพ
- เด็ ก และเยาวชนเกิ ด ความตระหนั ก รู้ รู้ จั ก การใช้ ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน
และรูจ้ ักอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔.๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๔.๓ ดาเนินการตามโครงการ
๔.๔ สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๖. งบประมาณดาเนินการ
- งบประมาณ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองการศึกษา เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้
๙.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
๙.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน
และรูจ้ ักอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข

๕๖

มิติท่ี ๑
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

๑.๓.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มจี ิตสาธารณะ
จานวน ๑ โครงการ

๕๗

โครงการพาน้องท่องธรรมะ
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปั จ จุ บั น โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ เ ยาวชน นั ก เรี ย น
นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่า
เป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมี
ความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด
ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด
เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของ
ชาติเป็นกลุ่มคนที่มพี ลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมากการ
กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมคิ ุ้มกันรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากร
อันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ
เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศลี ธรรม และมีคา่ นิยม
ในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการ
พั ฒ นาจิ ต ใจและปลู ก ฝั ง จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และศี ล ธรรม ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนาอั น เป็ น
แนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนที่นาธรรมะนาหลักคาสอนที่รับไปประยุ กต์ใช้ชีวิตประจาวัน คือ การพัฒนากาย โดยการ
แสดงออกทางกิริย ามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่
ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้
เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญา
ในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหาสร้างภูมิ
ต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นาพาชีวิตสู่ความสาเร็จเพื่อ
เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกันอัน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
๒.๒ เพื่อ ให้ ผู้ เ ข้า ร่ ว มโครงการได้ ฝึ ก ความเอื้ อเฟื้ อ เผื่ อแผ่ และการรู้ จัก แบ่ ง ปั น
ซึ่งกันและกัน

๕๘
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และการมีสว่ นร่วม
๒.๕ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจติ สาธารณะ มีระเบียบวินยั
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
๕.๒ จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
๕.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๕.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
๕.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
๕.๖ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทัง้ ภาพถ่ายกิจกรรม
๕.๗ ดาเนินการตามโครงการ
๕.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- งบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบ
- กองการศึกษา เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ผู้เข้าร่ว มโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาแก่เด็ก
๙.๒ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีจติ สานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๙.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
๙.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

๕๙

มิติท่ี ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร
จานวน ๑ โครงการ

๖๐
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”
๑. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔
ซึ่งมุ่งสูก่ ารเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิตใิ หม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริต ทุก รูป แบบ โดยได้รับความร่ ว มมือ จากฝุ ายการเมือ ง หน่ ว ยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้อ งมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลาง
ลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่ งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแล

๖๑
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมี
ปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ของคนทางาน
ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูง
ที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรื อ ช่ อ งทางที่ ค นท างานในท้ อ งถิ่ น จะใช้ อ านาจให้ อ อกนอกลู่ น อกทาง จะมี ไ ด้ ไ ม่ ม ากเท่ า กั บ ที่
คนท างานในหน่ ว ยงานราชการอื่ น และมู ล ค่ า ของความเสี ย หายของรั ฐ ที่ค นท างานในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ก่อให้เกิดขึน้ ก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลขี องความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของ
คนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ ผู้บริหารเทศบาลตาบลบางปลาม้า ต้องแสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง ใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกั นการทุจริตขององค์ก รตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพืน้ ที่ทั่วประเทศต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อ แสดงเจตจานงทางการเมือ งในการต่ อต้า นการทุ จริ ต ของผู้ บริห ารเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า ด้วยการจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
๓.๑ ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๓.๒ มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๓.๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๖๒

๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า
๕.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่ วข้อง
๕.๓ จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๕.๔ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๕.๕ จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๕.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัตกิ ารปูองกันการทุจริต
๕.๗ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๕.๘ รายงานผลการดาเนินงาน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัตกิ ารปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๙.๒ ผลลัพธ์
- การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า มีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของบุคลากรเทศบาลได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางปลาม้า

๖๓

มิติท่ี ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
ทั้งในเรือ่ งการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลือ่ นตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
จานวน ๓ โครงการ

๖๔

มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
๑. หลักการและเหตุผล
พนั กงานเทศบาล ลู กจ้ างประจ า และพนั กงานจ้ างของเทศบาลต าบลบางปลาม้ า
เป็นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผล
ได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
การทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้ า ย
ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดนี นั้ ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัด
ให้มมี าตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอน ที่ถูกต้อง โปร่งใส่ตรวจสอบได้
๒.๓ เพื่อเป็นการปูองกั นการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน
ด้านบริหารงานบุคคล
๒.๔ เพื่ อ ปรั บ ปรุง กลไกการปฏิ บั ติร าชการด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล
ให้มปี ระสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ

๖๕

๔. พื้นที่ดาเนินการ
- สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
โอนเลื่ อ นตาแหน่ ง /เงิ น เดื อ น ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
๕.๒ นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัตงิ าน
บุคคล
๕.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๕.๔ ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๕ สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจานวน ๑ มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัตงิ านเป็นไปตามาตรฐานและ
หลักธรรมาภิบาล
๙.๒ ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่นอ้ ยกว่า ๙๐%
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ากว่าระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้

๖๖
มาตรการ “การออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ”
๑. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลบางปลาม้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งที่เ ป็นหน้าที่ ตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญ ญั ติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่
ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ตอ้ งทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ มีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจาย
อานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก
กอง และฝุ า ยต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การให้ บ ริ ก ารท าให้ ก ารบริ ก ารเกิ ด ความล่ า ช้ า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้ า ย
ที่ก าหนดให้ ก ารปฏิ บัติ ง านตามอานาจหน้ า ที่ข องเทศบาล ต้ องเป็น ไปเพื่อ ประโยชน์สุ ข ประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กาหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้
เกิด ประโยชน์สุ ขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจาเป็ น ประชาชนได้รั บ การอ านวยความสะดวกและได้ รับ การตอบสนองความต้ องการการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่
กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล
มาตรา ๔๘ สั ต เตรส ก าหนดให้ นายกเทศมนตรี ควบคุม และรับ ผิดชอบในการบริหารกิจ การของ
เทศบาล และเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานเทศบาล และลู ก จ้ า งของเทศบาล มาตรา ๔๘ วี ส ติ
นายกเทศมนตรีมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีไ ด้ มาตรา ๔๘ เอกู นวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานเทศบาล และลู ก จ้ า งเทศบาลรองจากนา ยกเทศมนตรี และรั บ ผิ ด ชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย
กาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสุ พรรณบุรี เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด
สุพรรณบุรี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึน้
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บ ริก ารประชาชนให้ไ ด้รับ ความสะดวก รวดเร็ ว
เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๒.๓ เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบ้ ริหารทุกระดับ
๒.๔ เพื่อปูองกั นการผูก ขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
จานวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๔. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ออกค าสั่ ง มอบหมายงานในการสั่ ง อนุญ าต อนุ มั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บฯ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
๕.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนรับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๓ จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๕.๔ ให้ ผู้ รั บ มอบหมายงานตามค าสั่ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามค าสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในทุกเดือน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ผลผลิต มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
๙.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต

๖๘

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการ
หนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัตริ าชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
แรงกระตุน้ ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลบางปลาม้า ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนีเ้ องจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขัน้ เงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาล เป็นประธาน
กรรมการ และหัว หน้ าส่ ว นราชการเป็น กรรมการ และพนัก งานเทศบาล ที่ รับ ผิ ดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจา
ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า โดยประกอบด้ว ย ประธานกรรมการ หัว หน้าส่ว นราชการ เป็ น
กรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๕.๓ ประชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
๕.๔ คณะกรรมการพิจ ารณากลั่น กรองการประเมิ น ผลการปฏิบั ติร าชการของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า รวบรวมและเสนอผลการพิจารณา
กลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ก่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
ข้าราชการ และลูกจ้างประจา

๖๙
๕.๕ คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการ และลู ก จ้ า งประจ า
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจา
เสนอมา โดยใช้ห ลัก เกณฑ์ต ามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวั ด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- ช่วงระยะเวลา เดือน มี.ค. – เดือน เม.ย. และ เดือน ก.ย. – เดือน ต.ค.
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
- งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๗๐

มิติท่ี ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
จานวน ๓ โครงการ

๗๑
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของ อปท. เป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัตงิ านในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท. จึงมีกิจกรรมควบคุม
ให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลาม้า จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี แ ละด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่ อปท.จะต้องทา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรฝุ า ยบั ญ ชี มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
- จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน
แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตงั้ ไว้
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- ประจาปีงบประมาณ ตัง้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
- กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบีย บ
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๙.๒ ลดข้ อผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติ งาน ที่ อ าจจะท าให้ เ กิด ความเสี ย หายแก่ ท าง
ราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๙.๓ เกิดความคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

๗๒
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ซึ่ ง ก าหนดให้ มี ก ารบริ ห ารราชการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ ประชาชนและการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไป ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๙
พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
๒.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน
๒.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๒.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๒.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- ผูอ้ านวยการกองคลัง / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้ จัดจ้าง
๕.๒ จาแนกวิธีการจัดซือ้ จัดจ้างและคิดเป็น % ของจานวนโครงการและ % ของจานวนงบประมาณ
๕.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๕.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๕.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๕.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๕.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ
๙.๒ ผูบ้ ริหารมีขอ้ มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
๙.๓ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาแผนและกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน

๗๓
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลบางปลาม้า มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการ
จั ด ท าบริ ก ารสาธารณะด้ ว ยตนเอง ทั้ ง ในเรื่ อ งการจั ด หารายได้ แ ละการใช้ จ่ า ยเงิ น และการ
บริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และ
กฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้ า ย
ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซือ้ จัด
จ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ ย งธรรม โดยพิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ แ ละผลเสี ย ทางสั ง คม ภาระต่ อ ประชาชน คุ ณ ภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซือ้ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อให้ประชาชนได้ รับทราบข้อมูลข่า วสารเกี่ ย วกั บการจัดซื้อ -จั ดจ้างตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล
๒.๓ เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน

๗๔
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง ตามแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ของเทศบาลที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือระบบกระจายเสียงไร้
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซือ้ - จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๕.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ ฯลฯ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
- งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ผลผลิต
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่องทาง
๙.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่จัดซือ้ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

๗๕

มิติท่ี ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
จานวน ๒ โครงการ

๗๖
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท.พ.ศ.๒๕๔๒
และหน้าที่อ่นื ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทางบประมาณการจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทา
บริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง ๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๑๙.๔๐ ตารางกิโลเมตร นั้น
เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการ มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริก าร จึงต้องมีโครงการ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้ า ย
ที่ ก าหนดให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ข องเทศบาลต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กาหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความโปร่ ง ใสในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
๒.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนัก ให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
๒.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมชิ อบในหน่วยงาน

๗๗
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
จานวน ๑ ครั้ง ต่อปี
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ขออนุมัตดิ าเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
๕.๒ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบทีก่ าหนด
๕.๓ สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
๕.๔ ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผูท้ าการประเมิน
๕.๕ ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
๕.๖ น าผลการประเมิ นมาปรั บปรุ งการท างานด้ านบริ การสาธารณะเพื่ อประโยชน์ สุ ข
แก่ประชาชน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิ ติ แ ละวิ ช าการ งบด าเนิ น การ หมวดค่ า ใช้ ส อย ประเภทรายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบ
- งานแผนและงบประมาณ สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ผลผลิต
- ผลการส ารวจความพึ งพอใจของประชาชนที่มี ต่อ การบริห ารงานของ
เทศบาล จานวน ๑ ฉบับ
๙.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนผู้รบั บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน

๗๘
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ว ยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้ให้ความสาคัญใน
การสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นใน
พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด โดยน าแนวทางตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนดเชื้อชาติ ภาษา อายุ
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ มาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้กาหนดให้ส่ว นราชการ
จะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาค
กิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ร ะบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนเทศบาลตาบลบางปลาม้า
จึงมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดง
ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนอย่ า งชั ด เจน มี ร ะบบการปู อ งกั น หรื อ การตรวจสอบ
เพื่อปู องกั นการละเว้น การปฏิ บัติ ห น้า ที่ใ นการให้บ ริ ก าร รวมถึ งการอ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่ อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึน้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงาน
ให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๒ เพือ่ ให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ๓.
เปูาหมาย/ผลผลิต
- ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูร้ ับบริการ ร้อยละ ๘๐
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๗๙
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบ
การให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
๕.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่
ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
๕.๓ จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ ได้แก่ จัดให้มกี ล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
๕.๔ จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผูพ้ กิ ารโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ได้แก่ ทางลาดชัน
ห้องน้าสาหรับผู้พิการ
๕.๕ จัดให้มีปูายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้จา่ ยงบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า

๘๐

มิติท่ี ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๓ มาตรการการใช้ดลุ ยพินจิ และใช้อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
๒.๓.๑ มีการจัดทาแผนภูมขิ ั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผย ณ ทีท่ าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๑ โครงการ

๘๑

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการ
บริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ แห่ ง รั ฐ การลดขั้ น ตอนการ
ปฏิ บั ติ ง านการลดภารกิ จ และยุ บ เลิ ก หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ จ าเป็ น การกระจายอ านาจตั ด สิ น ใจ
การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดาเนินการ
ดัง กล่ าวเป็ นไปตามกรอบรวมทั้ ง ทิ ศทางและแนวทางการบริ ห ารราชการดั งกล่ า ว จึ ง ได้ มี ก าร
ประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลบางปลาม้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้ าที่ข องเทศบาลต้ องเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์สุข ของประชาชน ดั งนั้น งานให้บ ริก าร
จึ ง เป็ น งานบริ ก ารแบบหนึ่ ง ของระบบการบริ ก ารสาธารณะ ที่ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ท่ า น
จะต้องร่ว มกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้าให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๒.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๒.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้าน
การบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
๒.๔ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความ
โปร่งใสสามารถวัดผลการดาเนินงานได้
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า และผูท้ มี่ าติดต่อราชการกับเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า

๘๒
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ จัดให้มกี ารประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
๕.๓ จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๕.๔ ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๕.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
๕.๔.๒ ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
๕.๔.๓ จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๕.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รบั ความคิดเห็นของประชาชน
๕.๔.๕ จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์มทุกงานบริการ
๕.๔.๖ จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๕.๔.๗ การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมตั กิ ารรักษาราชการแทน
๕.๕ มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
๕.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อ
นาจุดบกพร่องในการจัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการ
ให้ดียิ่งขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๙.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๙.๓ มีทัศนคติ วิธีคดิ วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
๙.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดาเนินงานได้

๘๓

มิติท่ี ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๓ มาตรการการใช้ดลุ ยพินจิ และใช้อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

๒.๓.๒ มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมตั ิ
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จานวน ๑ โครงการ

๘๔

มาตรการ “การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิราชการ”
๑. หลักการและเหตุผล
เทศบาลต าบลบางปลาม้ า เป็ น หน่ ว ยงานบริ ห ารราชการองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกั บหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มัก จะประสบ
ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ
ฝุายบริหาร ไม่มกี ารกระจายอานาจหรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับ สานักกองและฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการ
ทุจริต ประพฤติมชิ อบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้า ย
ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กาหนดให้การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รบั การตอบสนองความต้องการการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส
ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกั บราชการของ
เทศบาล มาตรา ๔๘ สัตเตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ
นายกเทศมนตรี มีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งใน
การสั่งหรือการปฏิบัตริ าชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาล
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้เป็น ไปตามนโยบาย และมีอานาจหน้าที่อ่ืน ตามที่ มี
กฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้ก ารบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มี
ความยุ่งยากจึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึน้

๘๕
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒.๒ เพือ่ ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
๒.๓ เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัตขิ องผู้บริหารทุกระดับ
๒.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๓. เปูาหมาย
จั ด ท าค าสั่ ง มอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล และหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ จ านวน ๔ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย นายกเทศมนตรี ม อบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล
มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ
ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ
๕.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนรับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๓ จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๕.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับ
มอบหมายในทุกเดือน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ผลผลิต มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๔ ฉบับ
๙.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็น
ช่องทางแห่งการทุจริต

๘๖

มิติท่ี ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัตติ นให้เป็นที่ประจักษ์

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มคี วามซื่อสัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
จานวน ๑ โครงการ

๘๗

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๑. หลักการและเหตุผล
สั ง คมในปั จ จุ บั น อยู่ ด้ ว ยความเร่ ง รี บ แก่ ง แย่ ง แข่ ง ขั น เพื่ อ ความอยู่ ร อดในเชิ ง
เศรษฐกิจแบบทุนนิย ม ทาให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหา
มากมายในปั จ จุ บั น ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งการทุ จ ริ ต ทุ ก ระดั บ ทุ ก ภาคส่ ว นรวมถึ ง ปั ญ หาการ
ก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ค นดี มี ที่ ยื น ในสั ง คม สร้ า งแบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ค นรุ่ น หลั ง
เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านัน้ ให้ร่วมกัน
สร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคม
แห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความ อยู่เย็นเป็นสุข
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มคี วามซื่อสัตย์สุจริต มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
๒.๒ เพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ห น่ ว ยงาน/บุ ค คลที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กิ จ การ
สาธารณะของท้องถิ่น
๒.๓ เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ เพื่ อสร้างขวัญ ก าลั งใจ ตลอดจนปลุ กจิ ตส านึ กและกระตุ้ นให้ ทุ กภาคส่วนได้ มี
แบบอย่างที่ดี อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึน้
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- พื้นที่เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
- จั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ย กย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ห น่ ว ยงาน/บุ ค คล ที่
ประพฤติปฏิบัตติ นให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตาบลบางปลา
ม้า เว็บไซต์เทศบาลตาบลบางปลาม้า สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- จานวนหน่วยงาน / บุคคลที่ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ

๘๘

มิติท่ี ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัตติ นให้เป็นที่ประจักษ์

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติทใี่ ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
จานวน ๑ โครงการ

๘๙

กิจกรรม “การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน”
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย การปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ีและคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา ๕๐ (๙) กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อ่ืน
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องเทศบาลและพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) กาหนดให้
เทศบาล มีอานาจและหน้าที่สง่ เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมี
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์ที่
จะให้ มี ค ณะกรรมการชุ ม ชนเข้ า มาเป็ น ตั ว แทนของประชาชนในชุ ม ชนต่ า งๆ ท าหน้ า ที่ ใ นการ
ประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนใน
ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา
แรงกาย แรงใจ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทน ประกอบกั บ เทศบาลมี แ นวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการ
บริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าทีจ่ นครบวาระการดารงตาแหน่ง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดารงตาแหน่ง
๒.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์
ต่อสังคมให้มีขวัญและกาลังใจ
๓. เปูาหมาย
มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการชุ ม ชนที่ อุ ทิ ศ เวลา แรงกายแรงใจ
ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการดารงตาแหน่ง จานวน ๕ ชุมชน
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- ในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า

๙๐
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
๕.๒ จัดทาประกาศเกียรติคุณ
๕.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวที
ชาวบ้าน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๙.๑ ผลผลิต
- คณะกรรมการชุม ชนที่อุ ทิศ เวลา แรงกายแรงใจ ปฏิ บัติ หน้ าที่ จนครบ
วาระ ๔ ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๙.๒ ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
ในท้องถิ่น

๙๑

มิติท่ี ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัตติ นให้เป็นที่ประจักษ์

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน ๑ โครงการ

๙๒

กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบตั ติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๑. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส
ชี้ แ นะแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต แก่ พ สกนิ ก รชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่ า ๒๕ ปี ตั้ ง แต่ ก่ อ น
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและ
สามารถดารงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ซึ่ ง การเกษตร ในสมั ย ก่ อ นเกษตรกรจะท าการผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภคโดยอาศั ย ธรรมชาติ ต าม
สภาพแวดล้ อ มมี ก ารปลู ก พื ช หลากหลายชนิ ด คละกั น ทั้ ง พื ช ผั ก ไม้ ผ ล ไม้ ยื น ต้ น พื ช สมุ น ไพร
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
ท าให้ ต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรจากภายนอกมากขึ้ น ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง ขึ้ น ประกอบกั บ เกิ ด วิ ก ฤติ ท าง
เศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งอี ก ครั้ ง การปลู ก ผั ก สวนครั ว รั้ ว กิ น ได้ จึ ง เป็ น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจ
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พนื้ ที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้ สภาพแวดล้อมของบริ เวณบ้า นน่าอยู่ น่าอาศั ย และที่สาคั ญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือ
จากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
เทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเริม่ จากการดาเนินชีวติ ในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการ
ชุมชนคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัตติ นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้า
และต้ น ทุ น ในการใช้ จ่ า ยลงได้ และสามารถน าผลิ ต ผลที่ เ หลื อ จากการบริ โ ภคไปเพิ่ ม รายได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน
สามารถถ่า ยทอดความรู้ เ พื่อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง ให้ มี รายได้ จ าก
กิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้นอ้ มนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง
ให้แก่เกษตรกรได้นอ้ มนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร

๙๓
๓. สถานที่ดาเนินการ
- ในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. วิธีดาเนินการ
๔.๑ ประชุมคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตาบลบางปลาม้า เพื่อคัดเลือ ก
ประชาชนที่ปฏิบัตติ นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ มอบใบประกาศนียบัตร
๔.๓ ประชาสัมพันธ์ผไู้ ด้รบั ใบประกาศนียบัตรให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
- ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม
๖. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๘. ผลลัพธ์
๘.๑ ทาให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างการดาเนินชีวิตที่มแี บบแผน โดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ
๘.๑ ท าให้ ป ระชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกร สามารถน าแนวทางกลั บ ไป
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

๙๔

มิติท่ี ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

๒.๕.๑ ดาเนินการให้มีขอ้ ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร
ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
จานวน ๑ โครงการ

๙๕

มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๑. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้กาหนดดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุ
ส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ
เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่ง ของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่นาไปสูก่ ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสว่ นร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่ง
ที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาไปสูอ่ งค์กรที่มคี ุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีก ารดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อ ให้ บุค ลากรปฏิ บั ติ ราชการด้ ว ยความซื่อ สั ต ย์ สุ จริ ต มี คุ ณ ธรรม ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ตวั ชีว้ ัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๔. พื้นทีด่ าเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๙๖

๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาข้อตกลงในการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มดี ัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๕.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- ทาให้ก ารปฏิบั ติง านของเทศบาลเป็ นไปด้ว ยความถู ก ต้ องตามข้อตกลง และ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๙๗

มิตทิ ี่ ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ
ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๑ โครงการ

๙๘
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๑. หลักการและเหตุผล
กลไกการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมาย องค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่ นแต่ล ะประเภทได้ใ ห้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัด และนายอาเภอก ากั บดู แลให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมาย
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามอ านาจหน้ า ที่ ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมาย กลไกองค์ ก รอิ ส ระ
เพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ร าชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้ า
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
๑) การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๒) การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ประจาปี หรือคณะทางาน LPA จังหวัด
๓) การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

๙๙

มิตทิ ี่ ๒
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

๒.๕.๓ ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
จานวน ๑ โครงการ

๑๐๐
มาตรการ “ดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบคุ คลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบางปลาม้าว่าทุจริต
และปฏิบตั ิราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุ ก ภาคส่ ว นในการตรวจสอบเฝู า ระวั ง เพื่ อ สกั ด กั้ น มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบได้
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐ บาล เพื่อให้ก ารขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมบี ุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ
ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนใน
การช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจ
ที่ตนมีได้อกี ทางหนึ่งด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างจิตสานึก ให้แก่พนัก งานเทศบาล ลูก จ้างประจา พนัก งานจ้างของ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของภัยของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๒ เพื่อให้ ก ารตรวจสอบเรื่อ งร้องเรีย นเกี่ย วกั บการทุจริต และประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
๓. เปูาหมาย
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๑๐๑

๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามี
มูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมเี จ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัตริ าชการ
ตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๕.๓ ก าหนดช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น แจ้ ง เบาะแสข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อ
เป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ขอ้ มูล ในการให้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
๕.๔ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบผล และความคื บ หน้ า ของการ
ดาเนินการ ภายใน ๕ วัน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าทีท่ ี่มกี ารทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
-ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางาน
ของเจ้าหน้าที่

๑๐๒

มิตทิ ี่ ๓
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ทุกขั้นตอน

๓.๑.๑ จัดให้มีศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
จานวน ๑ โครงการ

๑๐๓

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น”
๑. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติ
ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง
กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบล
บางปลาม้ า จึ ง ได้ ใ ห้ มี ส ถานที่ ส าหรั บ ประชาชนเข้ า ตรวจดู ข้ อ มู ล ข่ า วสารซึ่ ง ได้ ร วบรวมไว้
โดยจัด เป็ นศู นย์ ข้อ มูล ข่า วสารเทศบาลตาบลบางปลาม้า ให้ บริ ก าร ณ สานัก งานเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า โดยมีงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๒.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบางปลาม้า จานวน ๑ แห่ง
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบางปลาม้า (ภายในสานักงานเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า)

๑๐๔

๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ มีการจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
๕.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบเป็นปัจจุบนั
๕.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบี ยบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
๕.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การปฏิบัตติ าม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
๕.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๕.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
๕.๗ มีการจัดเก็บสถิตผิ ู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- งานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบางปลาม้า

๑๐๕

มิตทิ ี่ ๓
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ทุกขั้นตอน

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ
ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
จานวน ๑ โครงการ

๑๐๖
กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา
๙ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงาน เช่ น
โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ ซึ่งการบริหารงานราชการ
ในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความ
โปร่งใสต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
ดังนั้น เทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลบางปลาม้าได้ง่ายและ
สะดวกมากขึน้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้
๒.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัตงิ านของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
๒.๔ เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัตหิ น้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชนภายในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๑๐๗
๕. วิธีดาเนินการ
- เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และ
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับ
เรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลังแก่ประชาชน ตามช่องทาง ดังนี้
๑) บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๒) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/
หมู่บ้าน
๓) ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
๔) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบางปลาม้า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจา
และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
๕) ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มขี ้อมูลผลการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

๑๐๘

มิตทิ ี่ ๓
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ทุกขั้นตอน

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
จานวน ๑ โครงการ

๑๐๙
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา
๙ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงาน เช่ น
โครงสร้าง และการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและหลากหลาย” ขึน้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้ง่ายและสะดวกมากขึน้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
๒.๒ เพือ่ ให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่หลากหลาย
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผูร้ ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ตอ่ ประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึน้ ไป
๔. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริ าชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั การเผยแพร่

๑๑๐

มิตทิ ี่ ๓
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
จานวน ๒ โครงการ

๑๑๑
โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี น โยบายใน
การบูรณาการกระบวนการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกหมูบ่ ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน
และสนับสนุนให้หน่ ว ยงานภาครัฐ อปท. นาแผนชุ มชนสู่ ก ารปฏิบัติ ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญในการ
ส่งเสริมการมีส่ว นร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตาบลบางปลาม้า
ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อนามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบางปลาม้า ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ รวมถึงการนาเข้าบรรจุ
ไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขึน้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทา
แผนชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.๒ เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
๒.๓ เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล
๓.๔ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๓.๕ เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่ วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
๓.๖ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานชุ ม ชน และจั ด ให้ มี ป ระชุ ม เวที ป ระชาคม จ านวน ๕ ชุ ม ชน
ในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของ
ชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
๔. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๕.๒ ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๕.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๕.๔ จัดประชุมชีแ้ จงทาความเข้าใจ

๑๑๒
๕.๕ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผล
ข้อมูล
๕.๖ จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
๕.๗ จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
๕.๘ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มกี ารพิจารณาร่างแผนชุมชน
จานวน ๕ ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาท้องถิ่น
๒. ได้รบั ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปเี ทศบาล
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
๕. ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๖. ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริ าชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๓
โครงการการดาเนินงานศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ
มี เ ปู า หมายให้ มี ก ารบริ ก ารประชาชนในด้ า นต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ด้ ว ยความรวดเร็ ว
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารโดยตรง โดยถื อ ว่ า ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริ การเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงมีการจัดตั้ง
ศูนย์ รับเรื่องราวร้อ งทุก ข์เพื่ อไว้ สาหรับ รับเรื่องร้องเรีย น/ร้องทุก ข์ จากประชาชนที่ได้ รับความ
เดือดร้อนต่างๆ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ที่ และจะได้แก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๒.๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
๓. เปูาหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้ นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
ราคาญหรือ ผู้มี ส่ว นได้เ สีย ที่เ กี่ย วข้ อง โดยการปฏิบั ติร าชการต้ องสามารถให้ บริ ก ารได้อ ย่า งมี
คุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๔. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๕.๓ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ย วข้อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัตงิ านให้ผู้ร้องทราบ

๑๑๔
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๕.๑ สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕.๒ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐-๓๕๔๘-๘๗๐๖ ต่อ 0
๕.๓ ทางเว็บไซต์เทศบาลตาบลบางปลาม้า
www.bangplama-sp.go.th
๖. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๘. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๘.๑ มีสถิตจิ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๘.๒ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องทีป่ ระชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๘.๓ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

๑๑๕

มิตทิ ี่ ๓
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
จานวน ๑ โครงการ

๑๑๖
มาตรการ “กาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรือ่ งร้องเรียน”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไ ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนด
มาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบาย
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไก
หนึ่งในการนามาพัฒนาปรั บปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
ในการนี้เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้จัดทามาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณา
รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และการตอบสนองต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งการทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อกี ทางหนึ่งด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกาหนดขัน้ ตอนกระบวนการในการร้องเรียน
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ จัดทาขัน้ ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
๕.๑ กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕.๒ ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก / กอง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ในการรับเรื่องร้องเรียน

๑๑๗

มิตทิ ี่ ๓
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
จานวน ๑ โครงการ

๑๑๘
มาตรการ “แก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางปลาม้า เป็นส่วนงานที่มีอานาจ
หน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริ ก ารให้ป ระชาชนอยู่ใ นสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เ อื้อต่อการ
ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์ อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึง
มีหน้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรับแจ้งปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ เหตุเดือดร้อน
ราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๒.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๒.๓ เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
๓. เปูาหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาล
๔. วิธีดาเนินการ
๔.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๔.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
๔.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔.๔ ด าเนิน การออกตรวจพื้นที่เ รื่องร้ องเรีย น/ร้อ งทุก ข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะ
ผูบ้ ริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๔.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้ งทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต์ ๕) เฟสบุ๊ค
๖. งบประมาณดาเนินการ
-ไม่ใช้งบประมาณ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๘. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ - มีสถิตจิ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุก
เดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่ มกัน แสดงให้เห็นถึง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางปลาม้า

๑๑๙

มิตทิ ี่ ๓
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๑ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
จานวน ๒ โครงการ

๑๒๐
มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาม้า”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กาหนดให้มีองค์กรและ
โครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตาบลบางปลาม้า ในฐานะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาลมีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาม้า ขึน้
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิด เห็นในการจัด ท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีเ ทศบาลตาบลบางปลาม้า ให้สอดคล้องกั บ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาม้า
กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาม้า จานวน ๑๑ คน
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาม้าบางตาแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงตาแหน่ง ๒ ปี เทศบาลจึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาม้าแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ทุกๆ ๒ ปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์ ก รจั ด ท า
แผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ที่กาหนด
๗. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลบางปลาม้า มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบางปลาม้ า เพื่อ เป็น องค์ ก รในการยกร่ างหรือ จั ดท าร่า งแผนแผนพัฒ นาสี่ ปี เ ทศบาลตาบล
บางปลาม้า เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาม้า ความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า ด้ว ยความถู ก ต้ อง โปร่ งใส สุ จริต และให้ความส าคั ญ
ในการต่อต้านการทุจริต

๑๒๑
โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งใน
ชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการ
ทางาน เพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้าง
ภูมคิ ุ้มกันปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตาม
กระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพ
ของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน
ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ค นในชุ ม ชนได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ได้ เ ห็ น ข้ อ เด่ น ข้ อ ดี โอกาสและ
ข้อจากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมสามารถกาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและ
กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
๓. เปูาหมาย
ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. วิธีดาเนินการ
๔.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจาย
ข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน
๔.๒ ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
๔.๓ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๕. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๖. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๘. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุน
สังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ ร่วมกันอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทีย มความร่วมมือกั นของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกั นได้
รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดใี ห้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของตนเองได้

๑๒๒

มิตทิ ี่ ๓
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
วม
ของภาคประชาชน
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๒ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
จานวน ๑ โครงการ

๑๒๓
มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้ดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริม
ให้ภ าคประชาชน (ประชาคม) ให้มี ส่ว นร่ ว มอย่า งแข็ง ขัน กั บมาตรการการปูอ งกั นการทุ จ ริ ตใน
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น กลไกภาคประชาชน (โดยวิ ธี ผ่ า นการประชาคม) ในการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า อย่างแข็งขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่าน
การประชาคม) ให้มสี ่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ทา
หน้าที่อย่างถูกต้อง
๓. เปูาหมาย
ตัวแทนประชาคมชุมชน ทั้ง ๕ ชุมชน
๔. วิธีการดาเนินการ
๔.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ เทศบาล
ตาบลบางปลาม้ า อย่ างแข็ งขั น ส าหรั บการทางานของเทศบาลต าบลบางปลาม้า ได้ มี ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีสว่ นเกี่ยวข้องกับเทศบาล
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๔.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วย
การพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๕. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
๖. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๘. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๘.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๘.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วม
และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

๑๒๔

มิตทิ ี่ ๓
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๓ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
จานวน ๑ โครงการ

๑๒๕
กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวั ดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่ ง พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เทศบาลตาบลบาง
ปลาม้า จึงได้จัดทาโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้ า มี ก าร
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ
๒.๒ เพื่ อให้เกิ ดกระบวนการมี ส่ว นร่ว มของภาคประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการ
ตามภารกิจของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๒.๓ เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ ริหารเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะท างานและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๖.๒ จัดทาโครงการและขออนุมัตโิ ครงการ
๖.๓ จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ

๑๒๖

๖.๔ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว
๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัตริ าชการของเทศบาลดีขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีทผี่ ่านมา

๑๒๗

มิตทิ ี่ ๔
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๔.๑.๑ มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
จานวน ๒ โครงการ

๑๒๘
โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัย สาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายใน
นัน้ ยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่าง
เป็ น ขั้ น ตอนที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ และกฎหมายที่ ก าหนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห าร เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบีย บ สตง. ว่าด้ว ยการก าหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
๒.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการ
บัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
๒.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และ
เหมาะสม
๒.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไป
อย่างเหมาะสม
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลบางปลาม้า

๑๒๙
๕. วิธีการดาเนินการ
๕.๑ จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๕.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค
และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่ว ไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดย
คานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้ง
วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๕.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล และ
ประหยัด
๕.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
ที่ทางราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบาย
๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ บุ คลากรมีค วามเข้ าใจและปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้ อบั งคั บ โดยมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
๙.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๙.๓ การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มอี ยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
๙.๔ ลูกหนีภ้ าษีโรงเรือนและที่ดนิ ค้างชาระลดน้อยลง

๑๓๐
โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้มี
การจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๒. เพื่อสรุป รายงานผลการประเมิ นผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรี ตาบล
บางปลาม้า ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๓. ผูบ้ ริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับ หน่วยงานย่อ ย
ดาเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม
แบบ ปย.๒
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการ
รวบรวม เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
- พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๑๓๑

มิตทิ ี่ ๔
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผน
การปรับปรุงหรือบริหารความเสีย่ ง และรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
จานวน ๑ โครงการ

๑๓๒
มาตรการ “ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตาบลบางปลาม้า”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ว่าด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวาง
ระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหลการสิน้ เปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมี
และจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย
ความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และให้ ส ามารถบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภายใน
จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ส่ว นราชการที่รับผิดชอบจั ดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
จัดการความเสี่ย งไปดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
๒.๒ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งระบบควบคุ ม ภายในของส่ ว นราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบ และรายงานผ ลต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
๒.๓ เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งและปรั บ ปรุ ง กลไกการควบคุ ม ภายในให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า

๑๓๓

๔. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบล
บางปลาม้า จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
๕.๒ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า นาแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ย งภายในเวลาที่ก าหนด และ
รายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
ราชการ (ระดับส่วนย่อย)
๕.๓ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลบางปลาม้า รายงานผลการดาเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลบางปลาม้า
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามี
ความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
๕.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจาก
วันสิน้ ปีงบประมาณ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๗. งบประมาณดาเนินการ

- ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ส่ ว นราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ก ารน าแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในไป
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
๙.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๙.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด

๑๓๔

มิตทิ ี่ ๔
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ิ
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
จานวน ๑ โครงการ

๑๓๕
มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจ
ขององค์กร จึงมักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบ
และข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ตาบลบางปลาม้า เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
๒.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตัง้ การโอน ย้าย
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนั ก งานเทศบาล พนัก งานครู เ ทศบาล ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้า ง ที่มี ก าร
ดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีการดาเนินการ
๕.๑ ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน
ย้าย ตามกระบวนการ ดังนี้
๑) แต่ ง ตั้ ง กรรมการจากภาคประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว ม ตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ล
บริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตาบลบางปลาม้าได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒) การสรรหาการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น
และ ก.ท.จั ง หวั ด อื่ น รวมถึ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศ
เสียงตามสายภายในหมูบ่ ้าน
๓) มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔) มี ก ารติ ด ประกาศประชาสั ม พั น ธ์ ที่ บ อร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข อง เทศบาล
ตาบลบางปลาม้า

๑๓๖
๕) ในการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจากหน่ ว ยงานอื่ น เป็ น
กรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตัง้
๖) การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน
๗) ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ ง เทศบาลตาบลบางปลาม้า จะออกคาสั่ง
แต่งตั้งได้ตอ้ งไม่ก่อนวันที่เทศบาลตาบลบางปลาม้ารับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)
๕.๒ การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง ตามกระบวนการ ดังนี้
๑) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้ดาเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
๒) มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะ
เลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
๓) มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น และ ก. ท.จั ง หวั ด อื่ น รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔) มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลือ่ นระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
๕) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผล
งานการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
๖) มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
๗) ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือ
ตรวจสอบการดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
๘) การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน
๙) ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ เทศบาลตาบลบางปลาม้า รับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จังหวัด)
๕.๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
๑) แต่ ง ตั้ ง กรรมการจากภาคประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว ม ตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ล
บริหารงานบุค คล ในการที่ เทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
๒) มีก ารจัด ท าประกาศหลัก เกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
๓) มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม

๑๓๗
๔) มีก ารประชุ มคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง าน และ
คณะกรรมการพิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น มี ก ารน าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
๕) มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อ
สงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
๖) นายกเทศมนตรีออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขัน้ เงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- กาหนดเป็นระดั บขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อม
ทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

๑๓๘

มิตทิ ี่ ๔
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ิ
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของทางราชการ
จานวน ๑ โครงการ

๑๓๙
กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับ บริก ารเกิ ด ความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูก ต้องทั้ง
ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ น
มีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๒.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
๒.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิ ดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบาง
ปลาม้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๙.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผูร้ ับบริการ

๑๔๐

มิตทิ ี่ ๔
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ิ
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
จานวน ๑ โครงการ

๑๔๑
กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผน
ยุท ธศาสตร์การพั ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้
ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัว แทนชุมชน เพื่อให้ป ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัด ซื้อ จัด จ้า งของเทศบาลทุก ขั้น ตอน ซึ่ง หมายความรวมถึ ง
ประชาชนสามารถมีโ อกาสในการได้รับ ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรีย นรู้ก ารบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถ
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับภาครัฐมากขึน้ เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่
การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๒.๒ เพื่ อ ปู อ งกั น การทุ จ ริ ต ในด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งบประมาณของเทศบาลต าบล
บางปลาม้าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
๓. เปูาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
๕ . ๒ จั ด ท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ซึ่ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๕๓ มิได้กาหนดให้มกี ารแต่งตั้งให้มผี แู้ ทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลตาบลบางปลาม้า
ให้ ค วามส าคั ญ ในการมี ตั ว แทนชุ ม ชนเข้า ร่ วมตรวจสอบเพื่ อให้ ก ารดาเนิน งานเป็น ไปอย่ างซื่ อตรง
โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ตอ้ งร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
๕.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง

๑๔๒

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ผลลัพธ์
การจัดซือ้ จัดจ้างของเทศบาลตาบลบางปลาม้า มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

๑๔๓

มิตทิ ี่ ๔
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัตหิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกีย่ วข้องได้กาหนดไว้
จานวน ๑ โครงการ

๑๔๔
กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่ ”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทความส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มคี วามพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับ
การให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตาบลบางปลาม้า ได้ดาเนินการ เพื่อให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อ
พัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามา
พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ให้มี
ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
๒.๒ เพื่อให้ส มาชิก สภาเทศบาล ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ ถู กต้อง
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในเทศบาลตาบลบางปลาม้า และหน่วยงานที่จดั ฝึกอบรม
๕. วิธีการดาเนินการ
๕.๑ งานกิจการสภาเทศบาล ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาล
และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
๕.๒ เมื่อ พิจารณาความเหมาะสมของหลัก สู ตรเรีย บร้อยแล้ว ดาเนิน การเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัด
ฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่รับผิดชอบ

๑๔๕
๕.๓ แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมจั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการ
ฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรี
๕.๔ ฝุายบริหารงานบุคคลดาเนิ นการประเมินผลการฝึก อบรมของสมาชิก สภา
เทศบาล และรายงานเสนอนายกเทศมนตรีตาบลบางปลาม้าทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๗. งบประมาณดาเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภาเทศบาล สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ผลลัพธ์
๙.๑ สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจ
หน้าที่
๙.๒ สมาชิกสภาเทศบาลได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
๙.๓ การปฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก สภาเทศบาลเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กฎหมาย
๑๐. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลาม้า ร้อยละ ๖๐
ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

๑๔๖

มิตทิ ี่ ๔
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
ของฝุายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด
จานวน ๑ โครงการ

๑๔๗
กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
ของฝุายบริหาร”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งเป็น
กลไกสาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจใน
การบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอสิ ระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง แต่ ถึง แม้จะเป็นอิส ระ ส่ว นกลางก็ จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
นอกจากจะทาให้เทศบาล มีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาล และลดการทุจริต
เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภา
เทศบาลในการเป็นหน่ว ยตรวจสอบ โดยให้สมาชิก สภาเทศบาลร่ว มเป็นคณะกรรมการในการ
ดาเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบตั งิ านโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วย
ลดปัญหาการทุจริตได้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร
๒.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
๒.๓ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึน้
๓. เปูาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลาม้า

๑๔๘

๕. วิธีการดาเนินงาน
๕.๑ จัดทาคูม่ อื ระเบียบกฎหมายที่เกีย่ วข้องเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้สาหรับการ
ประชุม
๕.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการ
ประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
๕.๓ สมาชิกสภาเทศบาล ตัง้ กระทูถ้ ามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
๖. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภาเทศบาล สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ผลลัพธ์
๙.๑ สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร
๙.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๑๔๙

มิตทิ ี่ ๔
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มกี ารดาเนินการเฝูาระวังการทุจริต

จานวน ๑ โครงการ

๑๕๐
มาตรการ “เฝูาระวังการคอร์รัปชัน่ โดยภาคประชาชน”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัปชั่น การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรร
มาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
๒. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชัน่
๕.๒ เชิญ คณะกรรมการชุ มชน หรื อ ตัวแทนชุม ชนเป็นคณะกรรมการเฝู าระวั งการ
คอร์รัปชัน่ ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๗. งบประมาณดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ คณะกรรมการชุ ม ชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งการคอร์ รั ป ชั่ น และสามารถ
ตรวจสอบการคอร์รัปชัน่ ได้
๙.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปชัน่ ในระดับเทศบาล

๑๕๑

มิตทิ ี่ ๔
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
จานวน ๑ โครงการ

๑๕๒
กิจกรรม “การติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต”
๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่าง
มาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมี
ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการ
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ น และมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการปูองกันการทุจริต
๒.๒ เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๓. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๔. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ขออนุมัตจิ ัดทาปูายประชาสัมพันธ์
๕.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณเทศบาลตาบลบางปลาม้า
๕.๓ จัดเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
๕.๔ บันทึกเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์
๕.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
๕.๖ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องทีไ่ ด้รับการร้องเรียน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลาม้า
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๙.๒ นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

