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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิ เคราะห์ความเสี่ ยงในการเกิดการทุ จริ ตในองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีวั ตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุ ค คลหรื อหน่ ว ยงานที่ อาจเกี่ ย วข้ องกั บการกระท าทุ จ ริ ต เพื่ อการพิ จารณาว่ าการควบคุ มและ
การปูองกันการทุจริต ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจ มีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า งๆของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่
1) การทุ จริ ตด้ านงบประมาณ การจั ดท าบั ญชี การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง และการเงิ นการคลั ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อลั กษณะปั ญหาของการทุ จริ ตที่ เกิ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบางปลา ได้ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตาบล
บางปลา ซึ่งอาจมีสาเหตุและปัจจัยทีน่ าไปสู่การทุจริตของเทศบาลตาบลบางปลา สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต แต่พบว่าอาจยังมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสในการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎระเบียบไม่รัดกุมและอาจจะเป็นไปได้ที่จะใช้อานาจหน้าที่ทาให้เกิดการทุจริตได้
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้ คนปั จจุบันมุ่งเน้นที่จะสร้ างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึ งเป็นแรงจูงใจที่ทาให้เจ้าหน้ าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น
โดยเฉพาะการทุ จริ ตในเชิ งนโยบายที่ ท าให้ การทุ จริ ตเป็ นความชอบธรรมในสายตาประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของรัฐ ได้แก่ การจั ดซื้อ -จัดจ้าง เป็ นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีการเกี่ยวข้องกันเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงการพื้นฐานของรัฐ เป็นต้น
5) การได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ ไ ม่ เ หมาะสม รายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ รายจ่ า ย ความยากจน
ถื อเป็ นปั จจั ยหนึ่ งที่ ท าให้ ข้ าราชการมี พฤติ กรรมการทุ จริ ต เพราะต้ องการที่ จะมี สภาพความเป็ นอยู่ ที่ ดี ขึ้ น
ทาให้เจ้าหน้าทีต่ ้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มเติม“รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัวก็เป็นได้
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6) การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนที่ละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่ายึดประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทย ได้เปลี่ยนแปลงจากการยกย่องคนดี คนที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาทุจริต
โดยปราศจากความละอายต่อบุญและบาป ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
กฎหมายว่ าด้ วยการจั ดตั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นทุ กประเภท ต่ างก็ มี เจตนารมณ์ อย่ างชั ดเจน
ว่าให้บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน” ในท้องถิ่นและเพื่อให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการ
ให้ เกิ ดประโยชน์ สุ ขของประชาชนในท้ องถิ่ นดั งกล่ าว กฎหมายนั้ นจึ งมี บทบั ญญั ติ ก าชั บให้ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการตามหลักการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้กาหนดไว้ด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุเปูาหมายในการทาให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไปโดย
ซื่อสัตย์สุจริต มีขั้นตอนในการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกรตรวจสอบการดาเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟัง
ความคิดเป็นของประชาชน หากการดาเนินการภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบจะก่อให้ผลกระทบต่อประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา จัดทางบประมาณ
การจัดซ้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกรณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ
โดยให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการรายงานผลการดาเนินงาน การงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ
การปฏิ บั ติ ราชการตามอ านาจหน้ าที่ ดั งกล่ าวยั งสอดคล้ องกั บค าสั่ งคณะรั กษาความสวบแห่ งชาติ
ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
มีความว่า :
“ข้อ 1 ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นในการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้”
หากพิ จารณาถึ งสิ่ งที่ มี ส่ วนจู งใจให้ บุ คลากรในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นใช้ อ านาจหน้ าที่ ของตน
ไปในทางทีไ่ ม่ชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ
1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตสานึกและตระหนัก
ในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อใจมากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ
ฉุดดึงให้คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลงใหลใช้อานาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง ในทางตรงข้าม
หากจิตสานึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประขวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอกที่จะกล่าวต่อไป
จะยิ่งมีส่วนชักนาให้มีการใช้อานาจที่ไปในทางที่ไม่ชอบ ไม่บังควร
2) ปัจจัยภายนอกคือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการทาให้ถูก
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ลงโทษที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากใช้ อ านาจหน้ า ที่ แ สวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ จ ะเกี่ ย วเฉพาะกั บ คน
ทีม่ ีความบกพร่องในเรื่องจิตสานึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญาคาว่า “โดยทุจริต”
มีค วามหมายเดียวกัน กับ คาว่า “การแสวงหาประโยชน์โ ดยมิช อบเพื่อตนเองหรือบุค คลอื่น ” จึงไม่ใช่วิสัย
ของคนทางานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้ กรได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็น
ปัจจัยอีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนาให้คนของรัฐใช้อานาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ
ส่ วน “ประโยชน์ ” ตามกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ อาจปรากฏตั วอยู่ ในรู ปแบบที่ เป็ น “ทรั พย์ สิ น”
ซึ่งเป็นได้ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีราคาและอาจถือเอามาเป็นของตนเองได้
อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เป็นคาตอบสุดท้ายที่จะทาให้คนของรัฐตัดสินใจใช้อานาจ
หน้าที่ไปในทางไม่ชอบ เพราะแม้ประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับจะมีมากมายสักปานใด แต่ถ้าการใช้อานาจหน้าที่ดังกล่าว
ไปแล้ว มีเหตุทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษได้มากขึ้น คนของรัฐเองก็เกิดอาการลังเลไม่กล้าเสี่ยงตัดสินใจ
ทาความผิ ดและสิ่ งที่จะท าให้ การใช้ อ านาจหน้ าที่ไปในทางไม่ชอบเกิดความเสี่ ย งในลั กษณะดั งกล่ าว ดังนั้ น
การทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี ขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบดาเนินการได้ทุก
ขั้นตอน และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากที่กล่าวมาข้างต้น สานักงาน ป.ป.ช. จึงได้พิจารณากาหนดให้มีกรอบการจัดทา “แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต” สาหรับให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปปฏิบัติ ประกอบด้วยสาระสาคัญ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่หนึ่ง กาหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตจากปัจจัยภายใน ด้วยการปลูกและปลุกจิตสานึกและ
มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การคานึงถึงประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้นากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการดาเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ได้กาหนดไว้ประการหนึ่งคือ “การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้กาหนดให้เป็น มิติที่ 1 อีกส่วนหนึ่งกาหนด
ขึ้นเพื่อปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความสาคัญกับการดาเนินการให้มีการบริหาร
ราชการที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และคานึ งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กาหนด
ไว้ใน มิติที่ 2 – มิติที่ 4 มีสาระสาคัญ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 สร้ างจิตส านึ กและความตระหนักในการปฏิ บัติราชการตามอานาจหน้ าที่ให้บั งเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใสการปฏิบัติราชการ ได้แก่
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลไห้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.2.2 สร้างความโปร่งใสใสการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิ นของทางราชการ โดยยึ ดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ ง
เคร่งครัด
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยดาเนินการไม่มีกิจการ ดังนี้
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสรเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ในลักษณะดังต่อไปนี้
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ข้ อ ตกลงหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดระหว่ า งบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกันกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย
3.1 จั ดให้ มี และเผยแพร่ข้ อมูลข่ าวสารในช่ องทางที่ เป็ นการอ านวยความสะดวกแก่ ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน โดย
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิน่
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก
3.2.3 มี รายงานหรื อแจ้ งเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรให้ ประชาชนผู้ ร้ องเยน/ร้ องทุ กข์ ได้ ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
4.1 การจั ดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุ มภายใน โดยองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ดาเนินการให้มี 4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน
4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน
4.2 การสนับสนุ นให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบั ติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้มี
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้งโอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับและ
จ่ายเงิน การหาประโยชน์สินของทางราชการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด
4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ประกอบด้วย
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝูาระวังการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ
ทางการบริหารที่ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันสาหรับคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
ได้ทางานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทาให้คนในท้องถิ่นเกิดความแคลงใจในการ
ทางานของบุคคลกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจะเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อานาจ
หน้ าที่ ในการบริ หารราชการโดยมิ ชอบได้ อี กทางหนึ่ งด้ วย โดยจะบรรลุ ผลได้ มากน้ อยเพี ยงใด ขึ้ นอยู่ กั บ
ความมีประสิทธิผลของการดาเนินการตามโครงการ กิจกรรม หรือการดาเนินการอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะได้กาหนดให้มีขึ้นและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแต่ละมิติของแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตด้วย
การที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแสดงให้เห็นว่าตนมีเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างแท้จริงนั้น จะต้องนาเจตจานงนั้นแปลงเป็นแผนงาน/โครงการ จัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร
แล้วนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
1.เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลบางปลา
2.ยกระดั บจิ ตส านึ กรั บผิ ดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้ าราชการฝุ ายการเมื อง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบางปลา รวมถึงประชาชน ม.4 ตาบลบ้านเกาะ
3.เพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองของเทศบาลตาบลท่าจีนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4. เพื่ อส่ งเสริ มบทบาทการมี ส่ วนและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริ หารกิ จการ
ของเทศบาลตาบลบางปลา
5. เพื่ อพั ฒนาระบบ กลไก มาตรฐาน รวมถึ งเครื อข่ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการ
ของเทศบาลตาบลบางปลา

4. เป้าหมาย
1. ข้ าราชการฝุ ายการเมื อง ข้ าราชการฝุ ายบริ หาร บุ คลากรของเทศบาลต าบลบางปลา
รวมถึงประชาชนชาว ม.4 ตาบลบ้านเกาะมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เครื่องมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลบางปลา
4. กลไก มาตรการ รวมถึ งเครื อข่ ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานราชการของเทศบาล
ตาบลบางปลาที่เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. เทศบาลตาบลบางปลา มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบางปลารวมถึง
ประชาชนมีจติ สานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต
(Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและในชีวิตประจาวัน
2. เทศบาลตาบลบางปลาสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรฐาน รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลบางปลา ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
5. เทศบาลตาบลบางปลา มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2564)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทน 1.1 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บคุ ลากร
ต่อการทุจริต
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.1.1 กิจกรรมอบรมพัฒนา
0
0
0
จิตเพื่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล และพนักงาน
ของเทศบาลตาบลบางปลา
1.1.2 มาตรการ “จัดทา/
เพิ่มเติมข้อมูลของคูม่ ือการ
0
0
0
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมอปท.”
1.1.3 กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
0
0
0
ให้กับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล

1.2 การสร้างจิตสานึกและ 1.2.1 มาตรการ “จัดทา
ความตระหนักแก่ประชาชน ประกาศ เรื่อง นโยบาย
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
คุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน”
1.2.2 โครงการ “คลองสวย
น้าใส”
1.2.3 โครงการ “ชุมชน
ปลอดขยะ”
1.3 การสร้างจิตสานึกและ 1.3.1 โครงการ “ส่งเสริม
ความตระหนักแก่เด็กและ คุณธรรมจริยธรรม”
เยาวชน
1.3.2 โครงการ “ค่ายพุทธ
บุตรน้อย”
มิติที่ 1

รวม

จานวน 4 โครงการ
2 กิจกรรม
2 มาตรการ

0

0

0

100,000.- 100,000.- 100,000.100,000.- 100,000.- 100,000.30,000.-

30,000.-

30,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

จานวน
จานวน
จานวน
240,000.- 240,000.- 240,000.-
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หมาย
เหตุ

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.การบริหารราชการเพือ่ 2.1 แสดงเจตจานงทาง
2.1.1 กิจกรรมประกาศ
0
0
0
ปูองกันการทุจริต
การเมืองในการต่อต้านการ เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ทุจริตของผู้บริหาร
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้างความ
2.2.1 มาตรการ ประกาศการ
0
0
0
โปร่งใสในการปฏิบตั ิราชการ บริหารงานบุคคล เรื่อง การ
บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
เงินเดือน เป็นต้น
2.2.2 กิจกรรมการเผยแพร่
0
0
0
ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง
2.2.3 โครงการจ้างสารวจ
20,000.- 20,000.- 20,000.ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
2.3 มาตรการการใช้ดุลย
2.3.1 กิจกรรมการลด
0
0
0
พินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้ ขั้นตอนและระยะเวลาการ
เป็นไปตามหลักการบริหาร ปฏิบัติงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.2 มาตรการ การมอบ
0
0
0
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
2.4.1 กิจกรรม การจัดทาใบ
0
0
0
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่
ดาเนินกิจการการประพฤติ คณะกรรมการชุมชน
ตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.2 กิจกรรม การจัดทาใบ
0
0
0
ประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง
ให้แก่บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์
ในกิจกรรมของเทศบาลหรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
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หมาย
เหตุ

มิติ

มิติที่ 2

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.5 มาตรการจัดการใน
2.5.1 กิจกรรม การจัดทา
0
0
0
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
ข้อตกลงปฏิบัติราชการของ
หรือตรวจสอบพบการทุจริต เทศบาลตาบลบางปลา
2.5.1 (1) กิจกรรม การให้
0
0
0
ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพือ่ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลบางปลา
2.5.2 (2) มาตรการ
0
0
0
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2.5.3 (3) มาตรการ
0
0
0
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าทีข่ อง
เทศบาลตาบลบางปลาว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
รวม

จานวน 1 โครงการ
7 กิจกรรม 4 มาตรการ

จานวน
20,000.-

จานวน
20,000.-

จานวน
20,000.-
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หมาย
เหตุ

มิติ
3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดให้มแี ละเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.1.1 มาตรการ ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลบางปลาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.1.2 มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญให้
ประชาชนรับทราบและ
ตรวจสอบได้
3.1.3 มาตรการ การปิด
ประกาศ เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน
3.2.1 กิจกรรมประชาคม
แผนชุมชน
3.2.2 มาตรการกาหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรือ่ ง
ร้องเรียน
3.2.3 กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รบั ทราบ
3.3.1 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบางปลา
3.3.2 กิจกรรม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล
จานวน 5 กิจกรรม
3 มาตรการ

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 3

รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

จานวน บาท

จานวน บาท

จานวน บาท
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หมาย
เหตุ

มิติ
4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

รวมทั้งสิ้น

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.1 มีการวางระบบและ
4.1.1 มาตรการ การจัดทา
0
0
0
รายงานการควบคุมภายใน แผนและรายงานการจัดทา
ตามที่คณะกรรมการตรวจ ระบบควบคุมภายใน
เงินแผ่นดินกาหนด
ให้ผู้กากับดูแล
4.1.2 มาตรการ การจัดทา
0
0
0
แผนการติดตามและรายงาน
ผลการติดตามให้ผู้กากับดูแล
4.2.1 กิจกรรมการรายงาน
0
0
0
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ประชาชนมีส่วนร่วม
ได้รับทราบ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหรือ
4.2.2 กิจกรรมส่งเสริมให้
0
0
0
การบริหารราชการ ตาม
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ช่องทางที่สามารถ
ดูแลการรับและการจ่ายเงิน
ดาเนินการได้
เบี้ยยังชีพ
4.3.1 กิจกรรมการให้ความรู้
0
0
0
4.3 การส่งเสริมบทบาท
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้
การตรวจสอบของสภา
ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วย
ท้องถิ่น
การประชุมสภาและกฎหมาย
ปปช.อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วม
0
0
0
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
เทศบาลตาบลบางปลา
4.4.1 กิจกรรมการติดปูาย
0
0
0
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
ของชุมชน (community) การทุจริต
และบูรณาการทุกภาคส่วน 4.4.2 มาตรการ สายด่วน
0
0
0
เพื่อต่อต้านการทุจริต
นายกฯ
0
0
0
4.4.3 กิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

รวม

จานวน 7 กิจกรรม
3 มาตรการ

จานวน บาท

จานวน บาท

จานวน –
บาท

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตาบลบางปลา 13

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 3
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ส่วนที่ 3จกรรม/มาตรการ
รายละเอียดโครงการ/กิ
ตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(พ.ศ.2562 – 2564)
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1
สร้างจิตสานึ กและความตระหนั กในการปฏิ บัติ ราชการตามอานาจหน้าที่ ให้ บังเกิ ดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการอบรมพัฒนาจิตเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาลตาบลบางปลา
2. หลักการและเหตุผล
การจะปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพน าพาองค์ ก รไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามเปู า หมายได้ นั้ น
การทางานเป็นทีมและมนุษย์สัมพันธ์คือ สิ่งจาเป็นสาหรับบุคลากรในองค์กร เพราะการดาเนินการใดๆ ไม่มีใคร
สามารถทาได้สาเร็จเพียงคนเดียว และการที่จะทาให้ผู้อื่นยอมรับที่จะให้ความร่วมมือจาเป็นที่จะต้องมีเทคนิค
ในการสร้ างมนุ ษย์ สั มพั นธ์ ที่ ดี โดยเฉพาะในหน่ วยงานราชการ จ าเป็ นต้ องปฏิ บั ติ ตนให้ ถู กต้ องเหมาะสม
และมีมนุษย์สัมพั นธ์ที่ดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้ น ผู้ปฏิบัติงานเองจาเป็ นจะต้องมีขวั ญและกาลังใจ
ในการท างานสามารถที่ จ ะท างานด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ตามภารกิ จ และเปู าหมาย ของหน่ วยงาน
ดั ง นั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี และก าลั ง ใจในการท างานดี แ ล้ ว ย่ อ มสามารถปฏิ บั ติ ง าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลบางปลา ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนา
จิ ตเพื่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานของผู้ บริ หารสมาชิ กสภาเทศบาลและพนั กงานเทศบาลต าบลบางปลา
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางานจะต้องอาศัยกระบวนการอบรมคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาผสมผสาน
กับศาสตร์สมัยใหม่โดยผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดสมาธิ และสติปัญญา ทาให้จิตเกิดความสงบ มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และอาศัยอานาจตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ข้อ ๒๙๘ ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (๑) การเตรียมการและการวางแผน (ข) ประเภท
ของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างประจาเทศบาลตาบลบางปลา
ได้เรียนรู้หลักการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๒ เพื่ อให้ คณะผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิ กสภา พนั กงาน และลู กจ้ างประจ าเทศบาลตาบล
บางปลา ได้พัฒนาจิตให้เกิดสมาธิ สติปัญญาในการปฏิบัติงาน
๒.๓ เพื่ อให้ คณะผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิ กสภา พนั กงาน และลู กจ้ างประจ าเทศบาลตาบล
บางปลา มีความรัก ความสามัคคี สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อนามาปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
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4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จานวน ๖๗ คน
-คณะผูบ้ ริหาร
จานวน ๕ คน
-สมาชิกสภาเทศบาล
จานวน ๑๒ คน
-พนักงานเทศบาล
จานวน ๒๒ คน
-ลูกจ้างประจา
จานวน ๑๐ คน
-ลูกจ้างตามภารกิจ
จานวน ๑๖ คน
-คนงานทั่วไป
จานวน ๒ คน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564)
6. สถานที่ดาเนินการ
วัด/สถานปฏิบัติธรรม
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว
9. ผลลัพธ์
๘.๑ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างประจาเทศบาลตาบลบางปลา
ได้นาหลักการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๘.๒ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างประจาเทศบาลตาบลบางปลา
ได้พัฒนาจิตให้เกิดสมาธิ สติปัญญาในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
๘.๓ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างประจาเทศบาลตาบลบางปลา
มี ค วามรั ก ความสามั ค คี สามารถพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถเพื่ อ น ามาปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
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1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทา/เพิ่มเติมข้อมูลของคู่มือการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของอปท.”
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาลตาบลบางปลา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางปลา
มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้อ ง และไม่ บิ ด เบื อ นข้ อ เท็จ จริ ง ,มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รั กษามาตรฐาน
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใด โดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่ อกาหนดให้ ข้าราชการต้อ งละเว้ น จากการแสวงหาประโยชน์ ที่มิช อบ โดยอาศั ย
ตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้ น เพื่ อให้ เ กิ ดความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติง านและเป็ น ที่ เ ชื่ อ ถือไว้ ว างใจของประชาชน
เทศบาลตาบลบางปลา ได้จัดทา“คู่มือการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลบางปลา ”ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1
เพื่อเป็น เครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่ งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลบางปลา เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่ นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
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6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลบางปลา เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลบางปลา เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตาบลบางปลา
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1.1.3 สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทบั ซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลตาบลบางปลา
2.หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุค คลมีผลประโยชน์ส่ วนตนเข้ามาจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่งในองค์ การต่าง ๆ ทั้งในหน่ วยราชการ รัฐ วิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจ
ที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิ ช อบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 หน่ วยงานต้องเข้ารั บการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร
เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดั ง นั้ น เทศบาลต าบลบางปลา จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจการปู อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตาบลบางปลา เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิ จ กรรมปู อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ผ่ า นการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารกั บ พนั ก งานของเทศบาลต าบลบางปลา
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนท างานโดยยึ ด ถื อ ระเบี ย บ กฎหมาย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งก ากั บ
ความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลตาบลบางปลาเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลบางปลา
3.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ างให้ ข้า ราชการและเจ้ า หน้ าที่ ของเทศบาลตาบลบางปลามีจิ ตส านึ ก ค่ า นิ ย ม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางปลา
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมประจาเดือน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางปลามีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ้ า งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและมี ค วามประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.1. ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดทาประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ และตอบสนองความต้ อ งการ พร้ อ มอ านวยความสะดวก
แก่ป ระชาชน เพื่ อสร้ างความเชื่อมั่นในระบบราชการและเพื่อให้ส อดคล้องกับนโยบายในการดาเนิน การ
ของจังหวัด นั้น
เทศบาลตาบลบางปลา จึงได้จัดทา ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ตาบลบางปลาขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติและค่านิยมสาหรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และบุ ค ลากรขององค์ กรให้ ยึ ดถือและปฏิ บั ติค วบคู่ กับ กฎ ระเบี ย บ และข้อบั งคั บ อื่น ๆ โดยมุ่งมั่น ที่จ ะน า
หน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก
การทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีคุณธรรม ปราศจาก
การทุจริต มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ และเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ : เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ ป ระกาศ เรื่ อ ง นโยบายคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของเทศบาลต าบลบางปลา
ณ ที่ทาการสานักงานฯ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ : 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 –๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ : สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตามประกาศฯ
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1.2.2 ชื่อโครงการ : โครงการ คลองสวยน้าใส
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ชื่อโครงการ : โครงการ คลองสวยน้าใส
หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลบางปลา มีแหล่งน้าสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น คลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลอง
นางเซี๊ ย ะ คลองบางปลา คลองบ้ านเลีย บรวมถึงคู ร ะบายน้ า โดยเฉพาะคลองสี่ ว าพาสวั ส ดิ์ เป็น ล าคลอง
ที่มีค วามส าคั ญ เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ งระบายน้ า ซึ่ งรองรั บ น้ าจากคลองภาษี เ จริ ญในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผ่านพื้นที่ตาบลคอกกระบือ ตาบลบางน้าจืด ตาบลนาดี และตาบลบ้านเกาะในเขตจังหวัดสมุทรสาครลงสู่
แม่น้าท่าจีน ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้า และเป็นแหล่งน้าสาคัญที่ใช้ในการเกษตร แต่สภาพ
ปัจจุบันน้ามีลักษณะเน่าเสียมีสีดากลิ่นเหม็น ลักษณะโคลนที่พื้นคลองมีตะกอนน้ามัน รวมทั้งมี ผักตบชวาและ
วัชพืชบริเวณผิวน้า ทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีพื้นที่ติด
ลาคลองมีการระบายน้าทิ้งลงสู่คลองสี่วาพาสวัสดิ์ด้วย ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าในลาคลองต่างๆ
เป็นที่สะสมของสารพิษ เกิดการเน่าเสีย เสื่อมสภาพ ทาให้ไม่สามารถนาน้ามาใช้ประโยชน์และเพื่อการอุปโภค
และบริโภคได้ สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพจิต
ของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน ผู้ที่อาศัยบริเวณริมคลอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนได้ อีกทั้งน้ายังไหลลงสู่แม่น้าท่าจีนทาให้คุณภาพน้าในแม่น้าท่าจีนมีคุณภาพแย่ลงด้วย สัตว์น้า
บางประเภทตาย สูญพันธุ์ส่งผลต่อวงจรของห่วงโซ่อาหารเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง
เทศบาลต าบลบางปลา ในฐานะที่ เ ป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทโดยตรง
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๒) ให้มีและ
บารุงทางบกและทางน้า และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) กาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
คือต้องจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า (๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ เพราะฉะนั้น การดูแล ปูองกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหน้าที่โดยตรง
ของเทศบาล อีกทั้งเพื่ อเป็ นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการคลองสวยน้าใส
คนไทยมี ค วามสุ ข ซึ่ ง ได้ ม อบให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลรั ก ษา ฟื้ น ฟู คู คลอง ในเขต
รับผิดชอบ จึงได้จัดทาโครงการคลองสวยน้าใส เทศบาลตาบลบางปลา “ชาวบางปลาร่วมใจคืนน้าใส
ให้คูคลอง” ขึ้น เพื่อดาเนินการ ปูองกัน แก้ไข รักษา ฟื้นฟู ปัญหาน้าเน่าเสียในคู คลอง รวมถึงการจัดการ
น้าเสียและของเสีย จากชุมชน การสร้างและนานวัตกรรมมาช่วยในการแก้ไขปัญหา และการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น ให้การแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อสร้ างความรู้ ความตระหนั ก ให้ แก่ เ ด็ ก เยาวชนและประชาชน ให้ มี ค วามรู้ เ รื่ อ ง
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้าเสียและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
2. เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้า ในคู คลอง
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟื้นฟูคุณภาพน้า
เป้าหมาย
คู คลอง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางปลา
ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)
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วิธีดาเนินการ
๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.
๗.

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้าเสียจากครัวเรือน
ปรับปรุง ฟื้นฟู คุณภาพน้า โดยเติมออกซิเจน จุลินทรีย์ และพืชน้า
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมฝั่งคลอง
จัดกิจกรรม รณรงค์ ดูแล รักษา ฟื้นฟู คู คลอง
ตรวจวัดคุณภาพน้า ทั้งทางกายภาพและเคมี
กลุ่มผู้ดูแลรักษาคลองสี่วาพาสวัสดิ์ เฝูาระวัง สอดส่อง และรายงานหากมีผู้กระทา
ผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๘. ติดตามและประเมินผลโครงการ
สถานที่ดาเนินการ
คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคู คลองในเขตเทศบาลตาบลบางปลา
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ ม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย โครงการคลองสวยน้าใส งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท/
ปีงบประมาณ
การประเมินผล
๑. เด็ก เยาวชนและประชาชน มีค วามรู้ เรื่ องการดู แล รั ก ษา ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพน้าและ
ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
๒. ผลการตรวจวัดคุณภาพของน้าในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ดีขึ้นทั้งทางกายภาพ และเคมี
๓. เด็ก เยาวชนและประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟื้นฟู คู คลองในเขต
รับผิดชอบ
ผลลัพธ์
๑. เป็นต้นแบบในการปรับปรุงคุณภาพน้า
๒. ประชาชน ชุมชน มีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางปลา
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1.2.3 ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนปลอดขยะ
1. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ได้กาหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ต้ องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก โดยให้ดาเนินการตาม Road Map
การจัดการของเสียอันตรายที่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อกาจัดมูลฝอย
ตกค้ างสะสมในสถานที่กาจั ดในพื้ น ที่วิ กฤต สร้ างรู ป แบบการกาจั ดขยะและของเสีย อัน ตรายที่เ หมาะสม
วางระเบียบมาตรการ การบริหารขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสร้างวินัยคนในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัด
แยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ทั้งการรีไซเคิล และการแปรรูปเป็นพลังงาน และจากสภาพปัญหาขยะมูลฝอย
ของประเทศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี ประกอบกับการหาพื้นที่สาหรับเป็นที่ตั้งของระบบกาจัดขยะมีปัญหา
ต่อการต่อต้านจากชุมชน การเข้าไปใช้พื้นที่ปุาหรือพื้นที่สาธารณะ ก็มักก่อให้เกิดปัญหาการทาลายระบบนิเวศ
และเกิ ด ปั ญ หามลพิ ษ แพร่ ก ระจายสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางการจั ด การเพื่ อ ลดปริ ม าณขยะจากต้ น ทาง
จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับสังคมไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดการระบบบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ จังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยที่ประชุมมีมติ
มอบหมายภารกิ จ ให้ ห น่ ว ยงาน ส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น งานในการขั บ เคลื่ อ น
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรสาคร โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เน้นการจัด
กิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ตามนโยบายของรัฐบาลและในปี 2560 ได้กาหนดเปูา หมายให้ลดปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 จากปี 2559
ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจาวันของเราแต่ละคน มากน้อยต่างกันตามอายุ เพศ สภาพ
เศรษฐกิจ รายได้ สถานที่ กิจกรรม ค่านิยม ฯลฯ ขยะที่เราก่อขึ้นมีตั้งแต่เศษอาหาร เศษกระดาษ ถังพลาสติก
ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระเบื้อง อะลูมิเนียม นมกล่อง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟใช้แล้ว ฯลฯ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน มีประมาณ ๑ – ๑.๕ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็นขยะจากคนในเมืองเฉลี่ย ๒ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
ส่วนในสังคมชนบทปริมาณขยะจะน้อยกว่าคือ เฉลีย่ ประมาณ๐.๕กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
การคั ด แยกขยะจากต้ น ทางจะท าให้ เ รารู้ ว่ า ควรจะจั ด การก าจั ด ขยะแต่ ล ะประเภทอย่ า งไร
จึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ หรือขยะเช่นใดบ้างที่ควรนากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่
เนื่องจากขยะของสังคมเมืองมีปริมาณมาก หากไม่คัดแยก ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะทั้งด้านงบประมาณ
คน สถานที่ฝังกลบ การเก็บขน ก็ย่อมต้องสูงตามไปด้วย การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนาไปกาจัด
หรือนาไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแยกเป็น ๔ ประเภท คือขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอั นตราย และ
ขยะทั่วไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างวินัยของคนในชาติในการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากร
อย่ างประหยั ด คุ้ มค่ า และเกิดประโยชน์ สู งสุ ด เทศบาลตาบลบางปลา อาเภอเมืองฯ จั งหวั ดสมุทรสาคร
เห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง เทศบาลตาบลบางปลา ตาบลบ้ านเกาะ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างจิตสานึก
แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน จากการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและ
การกาจัดขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดจนส่งเสริมจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการ
และการกาจัดขยะสามารถเป็นที่เรียนรู้หรือต้นแบบกับชุมชนใกล้เคียงต่อไป
เทศบาลตาบลบางปลา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจานวนมาก ประมาณ 7 ตันต่อวัน ไม่มีการคัด
แยกขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ มีการคัดแยกขยะบางชนิดเท่านั้น เช่น พลาสติก และปัจจุบันพบว่ามีการนา
ขยะมูลฝอยไปกาจัดอย่างไม่ถูกวิธี เช่น การเทกอง เผากลางแจ้ง มักก่อให้เกิดปัญหาการทาลายระบบนิเวศและ
เกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ประชาชนยังขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ การลดปริมาณ
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ขยะ ตลอดจนการนาขยะไปทาให้เกิดประโยชน์ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประชาชน/
เยาวชน ขาดจิตสานึก ยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลบางปลา ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยนั้นยังเป็นระบบที่ไม่
ถูกหลักวิชาการ จึงเสี่ ยงต่อการเกิดปัญหาร้องเรียน และจากสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบาง
ปลาที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี ประกอบกับบ่อขยะที่เทศบาลตาบลบางปลา นาไปจ้างเหมากาจัด ยังไม่ถูกหลัก
วิชาการ ตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการเทกอง จึงก่อให้เกิดปัญหาการทาลายระบบนิเวศและเกิด
ปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการขยะจากต้นกาเนิดด้วยหลัก 3Rs จึงเป็นแนวทางในการจัดการขยะจากต้นทาง
ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และปัญหาขยะมูลฝอยยังเป็นปัญหาเร่งด่วน
ที่ผู้บริหารได้ตระหนักถึงปั ญหาและต้องรีบเร่งดาเนินการแก้ไข ให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบและถูกหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอยกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ชุมชน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางปลาได้พยายามแก้ไขปัญหา
โดยการรณรงค์ให้ประชาชนสนใจในปัญหาร่วมกัน และช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอยแบบต่างๆ แต่ปัญหาขยะ
มู ล ฝอยของเทศบาลต าบลบางปลา ยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยปั ญ หาด้ า น
งบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจากัด ทาให้ไม่สามารถจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ทาให้การแก้ไข
ปั ญหาขยะมูล ฝอยภายในชุ มชนไม่ส ามารถบรรลุ ผ ลได้เ ท่า ที่ค วร โดยเฉพาะการสร้ า งการมีส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน และการขาดจิตสานึก ความเข้าใจ การมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ส่งผลให้การแก้ไข
ปัญหา ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบไม่มีความต่อเนื่องขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีความจาเป็น
ต้องดาเนิ นโครงการเชิ งรุ กส่ งเสริ มการมีส่ วนร่ว มของชุมชนในการคั ดแยกขยะที่ต้น ทาง เพื่ อแก้ไขปั ญหา
การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางปลาและเพื่อเป็นการรณรงค์/ส่งเสริมให้ประชาชน/เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป)
ที่เกิดจากแหล่งกาเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็น ต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่
จึงจาเป็นต้องสร้างแกนนาในชุมชน เพื่อนาร่องเป็นแบบอย่างในชุมชนด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและ
สนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างวินัยของคนใน
ชาติในการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สู ง สุ ด มุ่ ง สู่ สั ง คมคาร์ บ อนต่ า เทศบาลต าบลบางปลา ต าบลบ้ า นเกาะ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
จึงได้จั ดทาโครงการส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว มของชุ มชนในการคั ดแยกขยะที่ต้น ทางเทศบาลตาบลบางปลา
ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
บางปลา
๒.๒ เพื่อให้มีการคัดแยกประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะ
ในพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลบางปลา
๒.๓ เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะที่ ต้ อ งน าไปก าจั ด ลง ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ของปริ ม าณขยะก่ อ นเริ่ ม
ดาเนินการ
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๓. พื้นที่ดาเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ ชุ ม ชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มี จ านวนครั ว เรื อ นน าร่ อ งเข้ า ร่ ว มโครงการ
จานวน ๑0๐ ครัวเรือน
๓.๒ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
- สานักงานเทศบาลตาบลบางปลา
- โรงเรียน
จานวน 3 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางปลา
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลา จานวน 8๐ คน/ครัวเรือน
4.๒ ผู้บริหารเทศบาลตาบลบางปลา สมาชิกสภาตาบล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล
ตาบลบางปลา ครู จานวน ๖0 คน
4.3 นักเรียน จานวน 100 คน
5. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)
6. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย โครงการชุมชนปลอดขยะ งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) / ปีงบประมาณ
๗. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
วิธีการวัด
เกณฑ์การประเมิน
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อสร้างความรูก้ ารคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลา
ตัวชี้วัดที่ ๑ กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ทาแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๐ ของหลังคาเรือนที่เข้าร่วม
โครงการฯ (๑๒๐ หลังคาเรือน) มี
ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ ก่อนและหลังการฝึกอบรม
คะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังการ
แต่ละประเภทได้ถูกต้อง
อบรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ กลุ่มเปูาหมายมีการคัด ๑.ส ารวจครั ว เรื อ นที่ เ ข้ า ร่ ว ม อ ย่ า ง น้ อ ย ร้ อ ย ล ะ ๘ ๐ ข อ ง
กลุ่มเปูาหมาย มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
แยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ โครงการ มีการคัดแยกขยะ
ประเภท ขยะอินทรีย์ ขยะ รีไซเคิล
อันตราย ขยะทั่วไป
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป (ผ่านมากกว่า
๙๖ หลังคาเรือน)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนาไปกาจัดลงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ ของ
ปริมาณขยะก่อนเริ่มดาเนินการ

ปริมาณขยะที่ต้องนาไปกาจัดลงได้ เปรี ย บเที ย บปริ ม าณขยะที่ น าไป ปริ ม าณขยะที่ ต้ อ งน าไปก าจั ด
ไม่ น้ อย กว่ าร้ อย ละ ๓๕ ของ กาจัด
หลังจากดาเนินโครงการ ลดลงไม่
ปริมาณขยะก่อนเริ่มดาเนินการ
น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นก่อนดาเนินโครงการ
(วิธีคิด: ชั่งปริมาณขยะที่ต้องนาไป
กาจัด)
(ผ่ า นปริ ม าณขยะที่ น าไปก าจั ด
๖๐๕ กิโลกรัม)
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน
(๑) ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
(๒) ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่กาจัดขยะ และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชน
ในพื้นที่
(๓) เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอื่นๆ
8.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย
(๒) ลดการทาลายทรัพยากรดินในพื้นที่จากการกาจัดขยะด้วยวิธีการเผา
(๓) ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงสู่ทรัพยากรน้าในพื้นที่จากน้าชะขยะที่ไม่ได้กาจัดอย่างเหมาะสม
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1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
การจัดการปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่สาคัญส่วนหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
ให้การดาเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูต รการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขในปัจจุบัน การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนา และเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของสมองมนุษย์ได้ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เป็น ช่ว งเวลาที ่ส าคัญ และจ าเป็ น ที ่ส ุด ในการพัฒ นาสมองอย่า งต่อ เนื ่อ งเป็น ล าดับ ขั ้น
การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู ้ใ ห้เ ด็ก พัฒ นาทุก ด้า นอย่า งองค์ร วม และเจริญ เติบ โตอย่า งเต็ม ศัก ยภาพ
สอดคล้อ งกับ การพัฒ นาเด็ก อย่ า งเป็ น องค์ ร วมทั้ ง ทางพั ฒ นาร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม สติ ปั ญ ญา
และในทางสังคมของเด็กอันจะนาไปสู่การสร้างวินัยและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สาคัญในการสร้างคุ ณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม เป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน
และปูองกันปัญหาสังคม
จากเหตุผลข้างต้นดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา ได้ตระหนักในความสาคัญของการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมในเด็กตามธรรมชาติ
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ทางโรงเรียนจึงจัดทาโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมขึ้น เช่น กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ เป็นต้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสม
กับวัย ความสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของเด็กในอนาคต
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๔๖
๒. เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลาทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและได้รับ
การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญา และมีคุณธรรม จริย ธรรม
จิตใจ ที่ดีงาม
๕. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตาบลบางปลา 28

7. วิธี/ขั้นตอนดาเนินงาน
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ ประชุมชี้แจงวางแผนปฏิบัติงาน
๖.๓ ดาเนินงานตามโครงการ
๖.๔ ประเมินผลการทางาน
๖.๕ สรุปผลการดาเนินงาน
8. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา
9. งบประมาณดาเนินการ
จากงบประมาณรายได้สถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้ เรี ยนให้ มี คุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ เป็ นคนดี คนเก่ งและมี ความสุ ข แนวทางพั ฒนาการปลู กฝั งให้ ผู้ เรี ยน
มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม งบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ ๓๐,๐๐๐-. บาท
(สามหมื่นบาท) เป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี้
๑. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม เช่น กระดาษ หมึกถ่ายเอกสารฯ เป็นจานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ -. บาท
๒. ค่าผลิตสื่อการสอนและวัสดุประกอบกิจกรรม เช่น กระดาษ กรรไกรฯ เป็นจานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ -. บาท
๓. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล เช่น กระดาษA๔ ปากกาฯ เป็นจานวนเงิน ๕,๐๐๐ -. บาท
๔. ค่าใช้จ่ายรางวัลความดีคนเก่ง เช่น สี กล่องดินสอ กระปุกออมสินฯ เป็นจานวนเงิน ๓,๐๐๐ -. บาท
๕. ค่าจัดสถานที่ เช่น ธงชาติไทย ธงวันแม่สีฟูา เสาธง เป็นจานวนเงิน ๒,๐๐๐ -. บาท
(ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได้)
10. การติดตามประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
๑. ร้อยละของนักเรียนมีวินยั และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

การสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต

๒. ร้อยละของนักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

การสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต

๓. ร้อยละของนักเรียนมีสมาธิในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

การสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต

๔. ร้อยละของนักเรียนมีมารยาทงาม

การสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต

๕. ร้อยละของนักเรียนมีน้าใจเอื้อเฟือ้ แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

การสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต

๖. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดาเนินงานของโรงเรียน การสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจิ ต ใจที่ ดี งามตามจุ ด หมายของหลั กสู ต รการศึ กษาปฐมวั ย
พุทธศักราช ๒๕๔๖
๒. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ
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1.3.2 โครงการค่ายพุทธบุตรน้อย
1. ชื่อโครงการ : ค่ายพุทธบุตรน้อย
2. หลักการและเหตุผล
การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้นั้น นักเรียนต้องมีความประพฤติ
ที่ดี มีระเบียบวินัยและคุณธรรม จริยธรรม ตามคาสอนค่านิยมพ้นฐาน ๑๒ ประการ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักเรียนด้วยกันและประชาชนท้องถิ่น มุ่งให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิด
ความใฝุรู้ รักและภาคภูมิใจในตนเอง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเกิดขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา
๒. เพื่อให้นักเรียนนาความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสานึกตามคาสอน
ค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียน และชุมชน
๔. เป้าหมาย
๑. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
๒. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา มีผลการประเมินพฤติกรรมบ่งชี้
คุณธรรม จริยธรรมในระดับ ดี
๕. ระยะเวลาดาเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
๖. วิธี/ขั้นตอนดาเนินงาน
๑. ประชุมคณะครูเพื่อจัดทาโครงการ
๒. ประชุมคณะกรรมการโรงเรียบและคณะครู เพื่อวางแผนดาเนินงาน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๔. จัดกิจกรรมตามแผนดาเนินงาน
๕. ประเมิน/สรุป/รายงานผล
๗. งบประมาณดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิก เป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จานวน ๒ ท่านๆละ ๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท(เช้า/บ่าย) เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาโครงการเช่น กระดาษA๔ จานวน ๘ รีม
เป็นเงิน ๘๐๐ บาท
- ค่ารถเดินทาง
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๘. สถานที่ดาเนินการ

:

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา

๙. การติดตามประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

วิธีวดั และประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

๑. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
๒. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีผลการประเมินบ่งชี้
คุณธรรมจริยธรรมในระดับ ดี

สังเกต

แบบสังเกต

สารวจ/ตรวจสอบ

แบบประเมิน

๑๐. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
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๒. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา มีผลการประเมินพฤติกรรมบ่งชี้คุณธรรม
จริยธรรมในระดับ ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
1.3.3 โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง)
1.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง)
2.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปั จ จุ บั น การทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ นเป็ นปั ญหาที่ ท าลายสั งคมอย่ างรุ นแรงและฝั งรากลึ ก เป็ น ปั ญหา
ที่ ส ะท้ อนวิ กฤตการณ์ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของคนในสั งคม ซึ่ ง การที่ จ ะแก้ ไขปั ญหาได้ อย่ า งยั่ ง ยื นนั้ น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรับความดีและรู้สึกไม่ ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
เทศบาลตาบลบางปลา พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติมโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
และปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง
มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง
มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึกถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระทาใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์สว่ นตน เพื่อ
รักษาประโยชน์สว่ นรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลบางปลา
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา
7. งบประมาณดาเนินการ : ไม่ใช่งบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบางปลา
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รบั การปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคมุ้ กันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร
2.2.1 ชื่อโครงการ : กิจกรรม“ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ ธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่ น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมาย
กาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนทางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการ
ส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้น
กับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวน
มาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น
อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทางาน
ในท้อ งถิ่ น จะใช้ อานาจให้ ออกนอกลู่ น อกทาง จะมี ได้ ไม่ ม ากเท่ ากั บ ที่ค นท างานในหน่ ว ยงานราชการอื่ น
และมูล ค่ าของความเสี ยหายของรั ฐ ที่ค นทางานในองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ได้ก่อให้ เ กิดขึ้นก็อาจเป็ น
แค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบั ติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖4)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบางปลามีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ สร้างความโปร่งใสการประกาศการบริหารงานบุคคล เรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เงินเดือน ฯลฯ
2. หลักการและเหตุผล
พนั กงาน ลู กจ้ างประจ า และพนั กงานจ้ างของเทศบาลต าบลบางปลา เป็ นบุ คลากรที่มี ความส าคั ญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลตาบลบางปลาให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อองค์ กร และประชาชนการพั ฒนางานขององค์ กรจะบรรลุ ผลได้ ต้ องเริ่ มมาจากบุ คลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่ อให้ เป็ นไปตามระเบี ยบที่ กาหนดให้ การปฏิ บั ติ งานตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาลตาบลบางปลา
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการ และการเปิ ดเผยข้อมูลข่ าวสาร ตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากรมี รู ป แบบ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.2 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
๓.3 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลต าบลบางปลา
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต : จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลตาบลบางปลา จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ : สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ 6.1 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.2 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.3 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ : สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต - มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลบลางปลา
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลบางปลามีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้
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2.2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง”
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลบางปลา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและ
การจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาล
ตาบลบางปลา จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลบางปลาต้ องเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ขของประชาชน โดยใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมือ งที่ดี และ
ให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา
50 (9) ที่กาหนดให้เทศบาลตาบลบางปลา มี อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลบางปลา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ ส่ ว นราชการด าเนิ น การโดยเปิ ด เผยและเที่ ย งธรรม โดยพิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ แ ละ ผลเสี ย ทางสั ง คม
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณของเทศบาลต าบลบางปลาเป็ น ไ ปอย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิ ภ าพและเกิดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ป ระชาชนในท้องถิ่ น จึ งมีความจาเป็ นต้องจั ด
กิจ กรรมเผยแพร่ ข้ อมูล ข่า วสารด้ านการจั ดซื้ อ จั ดจ้ าง เพื่ อให้ ป ระชาชนได้ เ ข้า ถึง ข้อมู ล ข่ าวสารเกี่ย วกั บ
การจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลตาบลบางปลาทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลตาบลบางปลา
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตามแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ของเทศบาลต าบลบางปลา
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ : สานักงานเทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ตาบลบางปลา ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
2. ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
2.2.3. โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบางปลา มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอานาจหน้ าที่ตามพระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลตาบลบางปลาและ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลบางปลา การจั ด ท างบประมาณการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางปลาในฐานะ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารก็ จ ะไม่ทราบว่ าภารกิจ ที่ใ ห้ บ ริ การไปนั้ น ประชาชนได้รั บ ประโยชน์ หรื อเกิ ดประโยชน์สู งสุ ด
แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่
การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ ที่กาหนดให้ก ารปฏิบัติง านตามหน้า ที่ข องเทศบาล
ตาบลบางปลา ต้อ งเป็น ไปเพื่อ ประโยชน์ส ุข ของประชาชน โดยใช้ว ิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบั ติร าชการ และการเปิดเผย
ข้อ มูล ข่า วสาร ตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้ก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดีนั้น จะต้อ งก่อ ให้เ กิด ประโยชน์สุข
ของประชาชนเกิด ผลสัม ฤทธิ์ ต่อ ภารกิจ ของรัฐ มีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ความคุ้ม ค่า ในเชิง ภารกิจ ของรัฐ
ประชาชนได้รับ การอานวยความสะดวก และได้รับ การตอบสนองความต้องการเพื่อประโยชน์ใ นท้องถิ่น
ลูก จ้า งและพนัก งานจ้า ง อีก ทั้ง เพื ่อ เป็น การสร้า งความโปร่ง ใสในการให้บ ริก ารสาธารณะประโยชน์
ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
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3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลา จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
ผู้มาขอรับบริการ ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
1. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาตามรูปแบบที่กาหนด
2. สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจ
3. ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
4. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณจานวน 2๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
- ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบางปลา
2. ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ เ ป็ น ที่ ม าของการปฏิ รู ป ระบบราชการเพื่ อ วางกรอบแนวทางการบริ ห ารราชการ
ไว้ ว่ า “การบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน” และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติ งานและ
การอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลบางปลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่โดยต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางาน
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับ ใจและพึ งพอใจ รวมถึงการลดขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติร าชการ ทาให้ เ กิดความรวดเร็ ว
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบลบางปลาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดาเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตาบลบางปลา
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางาน
2. จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. จั ด ท าประกาศกระบวนงานบริ ก ารปรั บ ลดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการและ ติ ด ประกาศ
ประชาสัมพันธ์
4. ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
4.3 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
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2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการ
อื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการ“การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทน การอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพือ่ ลดขัน้ ตอนการปฏิบัตริ าชการ”
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์
ที่ ก ารบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ
ความมี ประสิ ทธิ ภาพ ความคุ้ มค่ าในเชิ งภารกิ จแห่ งรั ฐ การลดขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน การกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบางปลา ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้ บริ หารเทศบาลต าบลบางปลา ปลั ดเทศบาลต าบลบางปลา รองปลั ดเทศบาลต าบล
บางปลา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ : เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาลตาบลบางปลา รองปลัดเทศบาลตาบลบางปลา หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
2. ดาเนินการออกคาสั่งฯ
3. ส าเนาค าสั่ งฯ แจ้ งคณะผู้ บริ หารเทศบาลต าบลบางปลา ปลั ดเทศบาลต าบลบางปลา
รองปลัดเทศบาลตาบลบางปลา หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การด าเนิ น งานบริ ห ารราชการ/การปฏิ บั ติ งานเกิ ดความคล่ องตั ว และรวดเร็ ว ตลอดจน
การอานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจกรรมการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การจัดทาใบประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณธรรมให้แก่คณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลผู้ที่มีคุณธรรม มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้ที่ทาคุณประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน เทศบาลตาบลบางปลา
จึงจัดกิจกรรมการจัดทาใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องให้แก่คณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ตาบลบางปลา
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลตาบลบางปลา ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล
ตาบลบางปลา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- คณะกรรมการชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
มอบใบประกาศแก่คณะกรรมการชุมชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลบางปลา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรม การจัดทาใบประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องแก่บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์
ในกิจกรรมของเทศบาล/เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบันการปฏิบัติราชการให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการ
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบุคคลภายนอกผู้มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือสังคมเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุข
และสร้ างคุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ให้ แก่ ประชาชนในท้ องถิ่ นโดยให้ สอดคล้ องกั บนโยบายของรั ฐบาลและท้ องถิ่ น
ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติ
ของข้าราชการ พนักงาน และบุคคลภายนอกผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และ
บุคคลภายนอกผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึก
ที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนา
พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และน้อมนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกาลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง
ดังแนวทางที่พระองค์ทรงประทานคุณธรรมไว้ 4 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้นและอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด
ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองคุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบารุงให้เจริญ
งอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา
ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้ทุกคน ได้มีหลักการและแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของ
ประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติ
ปฏิบัติเองทุกคน
เพื่อเป็นการยกย่องคุณประโยขน์ผู้ที่ทาคุณประโยชน์ในกิจกรรมของเทศบาล จึงจัดทาใบประกาศ
เกียรติคุณยกย่องให้ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กิจกรรมของเทศบาล/เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลบางปลา
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการยกย่องมีขวัญและกาลังใจในการปฏิ บัติงาน
และรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทานั้นเกิดความคุ้มค่า
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก ผู้ทที่ าคุณประโยชน์ในกิจกรรมของเทศบาลหรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมของเทศบาล
4. เป้าหมาย :
4.1 คัดเลือกบุคคลภายนอกของเทศบาลตาบลบางปลาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และเป็นผูเ้ สียสละแก่สังคมดีเด่น
4.3 จัดทาประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ จานวน 1 ฉบับ
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5. วิธีการดาเนินการ :
5.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
5.2 รายงานผลการจัดทาโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)
7. สถานทีด่ าเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
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2.5 มาตรการการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.1. ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบางปลา”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คานึงถึง
ความรั บผิ ดชอบของผู้ ปฏิ บั ติ งานการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนการเปิ ดเผยข้ อมู ล การติ ดตาม ตรวจสอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อกาหนดมาตรการก ากับการปฏิ บั ติ ราชการ
โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็น ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่ วนราชการเกี่ยวกับผลสั มฤทธิ์ ของภารกิจ คุ ณภาพการให้ บริ การ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
เทศบาลต าบลบางปลา จึ งได้ จั ดให้ มี การจั ดท าข้ อตกลงและติ ดตามผลการปฏิ บั ติ ราชการ
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลตาบลบางปลากับปลัดเทศบาลตาบลบางปลา
และหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบางปลา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ
4. เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง
เทศบาลต าบลบางปลา ได้ ท าข้ อตกลงผลงานกั บ ผู้ ใ ต้ บั งคั บบั ญชาเป็ น ลายลั กษณ์ อั กษร
อย่ างชั ดเจน โดยจั ดทาข้อตกลงการปฏิ บั ติราชการ ในระดับส านั ก/กอง เพื่ อให้ การดาเนิ นงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาล
ตาบลบางปลากับปลัดเทศบาลตาบลบางปลา และปลั ดเทศบาลตาบลบางปลากับหั วหน้าหน่ วยงานในสังกัด
พร้อมคณะทางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. ชี้ แ จงส านั ก /กองต่ า งๆ และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทราบ และท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่ น รายงานผลการปฏิบั ติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด
เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
3. รั บฟั งความคิ ดเห็ นของหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบตั วชี้ วั ด เพื่ อให้ การด าเนิ นงานบรรลุ ตาม
เปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนด
4. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
5
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
4
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
3
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
2
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง
1
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2.5.2 มีก ารให้ ค วามร่วมมือกับ หน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ด าเนิน การตามอ านาจหน้า ที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบางปลา
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดู แลองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
แต่ละประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจ
หน้าที่ ที่กาหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์ กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้ อานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ซึ่ ง ในแง่ ของการทุ จ ริ ตจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ จ่ ายเงิ น ไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมายระเบี ย บข้ อ บั งคั บ หรื อ ไม่
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริต
ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดั งนั้ น เทศบาลต าบลบางปลา จึ งได้ ก าหนดมาตรการ “การให้ ความร่ วมมื อกั บหน่ วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อส่ งเสริ มสนั บสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครั ฐและองค์ กรอิสระที่มี หน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบางปลา จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ เช่น
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลบางปลา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลบางปลา จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
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2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ”
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยเทศบาลตาบลบางปลา มีน โยบายใช้ห ลัก ธรรมาภิบ าลส่ง เสริม ให้ภ าคประชาชน
เข้า มามีส่ว นร่ว มโดยเปิด โอกาสให้ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่อ งร้อ งเรีย น แจ้ง เบาะแส เสนอข้อคิด เห็น
ซึ่งสามารถยื่น คาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ สื่อออนไลน์และรวมถึงการแจ้งเบาะแส
ด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้ วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือ ดร้อ นของประชาชนได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ จึง ได้แ ต่ง ตั ้ง คณะท างานรับ ผิด ชอบการรับ
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบางปลาขึ้น
เพื ่อ ดาเนิน การมาตรการจัด การในกรณีไ ด้ร ับ ทราบหรือ รับ แจ้ง เรื ่อ งร้อ งเรีย นต่า งๆเพื ่อ ให้ เ จ้า หน้า ที่
ที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่ อจั ดให้ มีมาตรการจั ดการในกรณี ได้รั บทราบหรื อรั บแจ้ งหรื อตรวจสอบพบการทุจริ ต
ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนิน การเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบางปลา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้า หน้า ที ่ที ่ร ับ ผิด ชอบการด าเนิน การเกี ่ย วกับ เรื ่อ งร้อ งเรีย น ปฏิบ ัต ิง านตามคู ่ม ือ
การด าเนิน การเรื ่อ งร้อ งเรีย นของเทศบาลต าบลบางปลา โดยปฏิบ ัต ิต ามขั ้น ตอนการปฏิบ ัต ิง านให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีป่ ฏิบตั ิราชการตามอานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตราการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่ าวหาเจ้ าหน้ าที่ ข องเทศบาลต าบลบางปลา ว่ า ทุ จ ริ ต และปฏิ บั ติ ร าชการตามอ านาจ หน้ า ที่
โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไข
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ ช อบในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ เทศบาลตาบลบางปลาจึงได้จัดทามาตรการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบางปลาว่าปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็น
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องเฝูาระวังมีให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อสร้ างจิ ตส านึ กให้ แก่ พนั กงานเทศบาลต าบลบางปลา บุ คลากรทางการศึ กษาของเทศบาล
ตาบลบางปลา พนักงานจ้างตามภารกิจและลู กจ้ างของเทศบาลตาบลบางปลายึ ดมั่นในคุณธรรมจริ ธรรมที่ดี
และตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาลตาบลบางปลา บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตาบลบางปลา
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตาบลบางปลา
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวก
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 7 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตาบลบางปลา 48

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีทบบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข่าวสารของทางราชการ
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบางปลา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2.หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการ
ของหน่ วยงานของรั ฐโดยเรี ยกสถานที่ ที่ จั ดเก็บรวบรวมข้ อมู ลข่ าวสารและให้ บริ การ “ศู นย์ ข้ อมูลข่ าวสาร”
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลบางปลา
จึ งจั ดให้ มีสถานที่ส าหรั บประชาชนเข้าตรวจดูข้ อมูลข่าวสาร โดยจั ดเป็ นศู น ย์ ข้ อมู ลข่าวสารเทศบาลต าบล
บางปลา ให้ บ ริ การ ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนโดยมี นายภสุ วงษ์ ทวี โ ชค ต าแหน่ ง หั ว หน้ าฝุ ายปกครอง
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตาบลบางปลา (คณะทางาน) เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้ว น ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบางปลา
4.เป้าหมาย/ผลผลิต : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบางปลา จานวน 1 แห่ง
5.พื้นที่ดาเนินการ : สานักงานเทศบาลตาบลบางปลา
6.วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7.ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบางปลา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตาบลบางปลา 50

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญให้ประชาชนรับทราบและตรวจสอบได้”
2.หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบางปลาจึงได้จัดทามาตรการ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญให้ประชาชน
รับทราบและตรวจสอบได้” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลบางปลา ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 7 และมาตรา 9
5.พื้นที่ดาเนินการ : สานักงานเทศบาลตาบลบางปลา
6.วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7.ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8.งบประมาณดาเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ : จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตาบลบางปลา 51

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน
1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัต”ิ
ราชการทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การมีสว่ นร่วมตรวจสอบของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางาน
ที่จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่ว ยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใส
ในการทางาน คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิ สาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น ”
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆของรัฐ เป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิ ดเห็นและใช้ สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ดังนั้ น เพื่ อเสริ มสร้างให้เทศบาลตาบลบางปลา มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่ งขึ้น
จึ งได้ จั ดมาตรการปิ ดประกาศ เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารที่ ส าคั ญให้ ประชาชนรั บทราบและตรวจสอบได้ ขึ้ น
เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลบางปลาและประชาชนในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อความโปร่งใสในการทางานและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนได้รับทราบ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
ปิดประกาศ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบางปลา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตาบลบางปลา 52

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบ สนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจกรรมตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น โดยเฉพาะการด าเนิ นกิ จการที่ จะมี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ นอยู่ และสุ ขอนามั ย
ของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา ทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญ ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ของประชาชน เทศบาลตาบลบางปลา จึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมจัดประชาคมแผนชุมชน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผูน้ าชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน และนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้รว่ มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปญ
ั หา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีการประชุมเวทีประชาคมของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลา
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.3 ดาเนินจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.4 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคม
6.5 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
6.6 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดประชุมประชาคมชุมชน ในแต่ละปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตาบลบางปลา
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รบั ทราบปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบางปลา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริ การโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลบางปลา จึงมีการกาหนดมาตรการของขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นทีท่ ี่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบางปลา
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลตาบลบางปลากับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ไว้ ว างใจ รวมถึ ง ตอบสนองตามความคาดหวั ง /ความต้ อ งการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. รับและส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้ บริ การในวั นและเวลาราชการวั นจั นทร์ – วั นศุ กร์ ตั้ งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงาน เทศบาลตาบลบางปลา
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ – 468061 ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๔- 468060
6.3 ทางเว็บไซต์ www.bangpla.info
6.4 ทางไปรษณีย์ 199/7 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔00๐
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7. ระยะเวลาดาเนินการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
3.2.3 กิจกรรม รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ข้องกฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้ออย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ หน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเทศบาลตาบลบางปลา
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และ ข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลตาบลบางปลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กร
ในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตาบลบางปลา โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลานั้นขึ้น
3.วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลา และแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
ตาบลบางปลา ให้สอดคล้ องกับประเด็นหลั กการพั ฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปลากาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลา จานวน 3 คน
5.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
6.วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7.ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลา ตาแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การดารงตาแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลจึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าว
มาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาแทนกรรมการฯ ที่ครบ
วาระการดารงตาแหน่งภายใน 30 กันยายน ของวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2556 หมวด 1
องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กาหนด
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลบางปลา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลบางปลามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาเพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาและร่างแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลตาบลบางปลาเพื่อให้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลาความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลาด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต
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3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลา
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดั งนั้ น เพื่ อให้ เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยดั งกล่ าว คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลา จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
บางปลา ประจาปีของแต่ละปีงบประมาณขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ทราบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
3.2 เพื่อการปรับปรุงแผน
๓.3 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
3.4 เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
3.5 เพื่อการพัฒนาแผนงาน
3.6 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต การประเมินโครงการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อติดตามโครงการ
ตามแผน และนาเสนอผู้บริหารให้ทราบต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนโครงการที่ได้รับการประเมิน
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน
4.1.1 (1) มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดทาแผนและรายงานการจัดทาให้ผู้กากับดูแล
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบล
บางปลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรก
อยู่ ในการปฏิ บัติงานตามปกติ ซึ่ งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็ นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบี ยบ และกฎหมาย
ที่กาหนดโดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่ อให้ สามารถบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ของการดาเนิ นงานอี กทั้ งยั งเป็ นแนวทางการปฏิ บั ติงาน ซึ่ งเป็ นแนวทาง
การตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ตลอดจนกฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลต าบลบางปลา
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
2. เพื่ อพิ สู จ น์ ค วามถู กต้ องและเชื่ อถื อได้ ของข้ อมู ล และตั ว เลขต่ างๆ ทางด้ านการบั ญ ชี
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
4. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีแผนและรายงานการจัดทาให้ผู้กากับดูแล
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุ มภายในและความส าคั ญของเรื่ องที่ ตรวจสอบ รวมทั้ งวิ เคราะห์ และประเมิ นผลการบริ หารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. รายงานผลการตรวจสอบ/การจัดทาให้ผู้กากับดูแล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน
4.1.2 มาตรการ การจัดทาแผนการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการ การจัดทาแผนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่ าจะเป็ นในภาครั ฐ หรื อเอกชนทั้งขนาดเล็ กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุ มภายในจะช่ วยควบคุ มหรื อ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือ
จากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
ได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน
และการด าเนิ นงานไม่ สั มฤทธิ์ ผล ทั้ งนี้ สาเหตุ ส่ วนหนึ่ งอาจเกิ ดจากการก าหนดหน้ าที่ และมอบหมายงาน
ในหน่ วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิ บั ติงานทั้งกระบวนการให้ บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งเพี ยงคนเดียว
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความ
เสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลต าบลบางปลา พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี แ นวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบางปลา ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบางปลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตาบลบางปลา 59

5. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุ ม คณะท างานเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่ อให้ การปฏิ บั ติตามภารกิจและตามนโยบายของรั ฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพั ฒนาเทศบาล
ตาบลบางปลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศบาลตาบลบางปลา
และผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา / 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลบางปลา
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดาเนินการได้
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบั ติงานด้านการคลั งเป็ น การทางานที่ต้องอาศัย ระเบีย บกฎหมาย หนั งสื อสั่ งการ
ตลอดจนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วิ ธี ก ารท างานต้ อ งอยู่ ใ นกรอบ และต้ อ งมี ร ะบบการบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบี ยบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารการเงิ น การคลั ง เกิ ด ความโปร่ ง ใสไม่ เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น มี ก ารท างาน
มีกระบวนการที่โ ปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลา
5. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบางปลาภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อ
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – พ.ศ. 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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4.2.2 ส่ งเสริ มให้ ประชาชนมี ส่ วนร่ วมตรวจสอบ ก ากั บ ดู แลการบริ หารงบประมาณ การรั บ -จ่ ายเงิ น
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมตรวจสอบดูแลการรับ-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงิ น การคลั ง เกิ ด ความโปร่ ง ใสไม่ เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น มี ก ารท างานมี ก ระบวนการที่ โ ปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ นจากหน่ วยงานภายในและภายนอกไม่ พบข้ อบกพร่ อง มี กระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต : ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางปลา
5. พื้นที่ดาเนินการ : เทศบาลตาบลบางปลา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบางปลา ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลบางปลา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตาบลบางปลา 62

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการให้ความรู้สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปปช.
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย
คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้ น เพื่ อให้ ผู้ บริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลบางปลา เพิ่ มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต สานักงานปลัดเทศบาลตาบลบางปลา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลา เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เพื่ อให้ผู้ บริหาร และสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลบางปลา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง
การปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบางปลา และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลา
5. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสภา เทศบาลตาบลบางปลา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตาบลบางปลา 63

6. วิธีดาเนินการ
อบรมให้ความรู้ในการประชุมสภาฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลบางปลา ได้เพิ่ มพูนความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ านของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและ
ต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบล
และตอบสนองความต้ องการของประชาชน ตลอดจนมี การถ่ วงดุ ลอ านาจระหว่ างฝุ ายสภากั บฝุ ายบริ หาร
และที่ ส าคั ญส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมในการเสนอแก้ ปั ญหา รวมถึ งการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของเทศบาล
ตาบลบางปลา
เทศบาลตาบลบางปลา เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิ บั ติงาน จึ งได้ดาเนิ นกิจกรรมการมีส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติงานของสมาชิ กสภาท้องถิ่นในเรื่ องต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มให้ สมาชิ กสภาเทศบาลต าบลบางปลา มี บทบาทในการปฏิ บั ติ งาน
และการมีส่วนร่วมในการทางาน
2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลา
5. พื้นที่ดาเนินงาน
เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปลาเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก
2. สมาชิ กสภาเทศบาลต าบลบางปลาที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ ง เข้ าร่ ว มปฏิ บั ติ ห น้ าที่ บรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา
10. ผลลัพธ์ : การพัฒนาเทศบาลตาบลบางปลา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
4.4.1 (1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่าง ๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต : ประชาชนในพืน้ ที่เทศบาลตาบลบางปลา
5. พืน้ ที่ดาเนินการ : พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่เทศบาล/ชุมชนต่างๆ
6.2 จัดเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.3 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.4 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.5 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะดาเนินการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ : สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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4.4.1 (2) ชื่อโครงการ : มาตรการ สายด่วนนายกเทศมนตรีตาบลบางปลา
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ สายด่วนนายกเทศมนตรีตาบลบางปลา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจาเป็น
ที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเทศบาลตาบลบางปลา
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ (สายด่วนนายกเทศมนตรี)
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติ กาหนดให้เทศบาลตาบลบางปลามีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึ งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพั ฒนาท้ องถิ่ น การจั ดทางบประมาณ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง การตรวจสอบ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต ซึ่ งมุ่ งเน้ นในการสร้ างจิ ตส านึ ก ค่ านิ ยม การบู รณาการ การสร้ างความเข้ มแข็ ง
และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตาบลบางปลา มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะพั ฒนาให้ เจริ ญก้ าวหน้ าได้ นั้ น จ าเป็ นจะต้ องมี องค์ ประกอบหลายๆ ด้ าน ในการร่ วมกั นพั ฒนาท้ องถิ่ น
ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ได้ มีส่ วนร่ วมในการเป็ นเครื อข่ ายร่ วมกั บเทศบาลต าบลบางปลา ในการร่ วมคิ ด ร่ วมพิ จารณา ร่ วมตั ดสิ นใจ
ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบางปลา พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทา
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลบางปลา
4. เป้าหมาย
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิ สาหกิจ สถานศึ กษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบล
บางปลา เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลบางปลา
5. สถานที่ดาเนินการ : ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางปลา
6. วิธีดาเนินงาน :
1.เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตาบลบางปลาในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกัน
การทุจริต
2. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต
3. ท าบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่ วมกั นระหว่ างเทศบาลต าบลบางปลากับบุ คคลองค์ กรส่ วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ : 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางปลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
2. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลบางปลา
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