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ค าน า 

 

   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงาน

ภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาตฯิ ไปสูก่ารปฏิบัติ 

   กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ได้ให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยปฏบิัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ  ข้อกฎหมาย  และให้น ามาตรการการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญ           

ปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๐ การด าเนินการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ในปีประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบาย

รัฐบาล พ.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเป็นกรอบและแนวทางการด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็น           

พันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ปูองกันปราบปรามการทุจริตอย่าง

เข้มแข็ง และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเป็นไปตามแนวนโยบาย

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.)  เทศบาลต าบลบางปลาม้า            

ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ รวมถึงข้ าราชการ้พนักงานเจ าหน าที่ทุกระดับได 
น าแนวทางและมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติงานต่อไป 
 

 

 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 
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ส่วนที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

๑. การวเิคราะหค์วามเสีย่งในการเกิดการทจุริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิ เคราะห์ความเสี่ ย ง ในการ เกิดการทุ จริต ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น                             

มวีัตถุประสงค์เพื่อตอ้งการบ่งชีค้วามเสี่ยงของการทุจริตที่มอียู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของ

การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อ

พิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หรอืไม ่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ

ท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการ

กระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตใน

ท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชน่เดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี ้

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญช ีการจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง สว่นใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 

๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคสว่นต่างๆ 

๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 

 

บทน ำ 
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สาเหตุและปจัจัยที่น าไปสู่การทจุริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถสรุป 

เป็นประเด็นได้ ดังนี ้

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว

เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่

โดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 

ท าใหค้นในปัจจุบันมุง่เน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่

จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน

ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ

ประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป

ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง                  

เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบ

บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 

รูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและ

ครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ

การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาป

และเกรงกลัวบาปนอ้ยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึน้ มองแต่ประโยชนส์่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่า

ที่จะยึดผลประโยชนส์่วนรวม 

๗) มีค่านยิมที่ผดิ ปัจจุบันคา่นยิมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ 

ผู้ที่มีคา่นยิมที่ผิดเห็นว่าการทจุริตเปน็วิถชีวีิตเปน็เรื่องปกตธิรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง

เป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่

เกรงกลัวตอ่กฎหมายของบ้านเมอืง 
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๒. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ

ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

เนื่องจากเกิดขึน้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและ

มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ

กระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้

ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เรื่องการทุจริตคอรร์ัปชัน่มีผลในเชิงลบ สอดคลอ้งกับการจัดอันดับดัชนี

ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index–CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) 

พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม 

๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘  อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ

อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  

๒๕๕๙  ลดลง  ๓   คะแนน จากปี  ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้

เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มปีัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม

การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้ง

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการ

ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโนม้ที่ลดนอ้ยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของ

สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้

สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ

กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม  ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่า

การทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่

อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ

ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือ

ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างตน้ไม่สามารถท าไดอ้ย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓              

เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
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จากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพทิักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ

ประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย

หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น                             

การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง                       

มพีฤตกิรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่  ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดย

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไมท่นตอ่การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชงิรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนกีารรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัต ิเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม

การทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เทศบาลต าบลบางปลาม้า จึงได้ตระหนักและให้

ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคม

อย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตา่ง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพบรรลุวัตถปุระสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอยา่งแท้จริง 

๓.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 ๑)  เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบล

บางปลามา้ 

 ๒)  เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย

การเมืองข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน                

ในท้องถิ่น 

 ๓)  เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้าเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมอืงที่ด ี (Good Governance)  

๔)  เพื่อสง่เสริมบทบาทการมสี่วนรว่ม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
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๕)  เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๔. เปูาหมาย 

 ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม

มาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชนแ์ละแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ 

 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติ มชิอบของข้าราชการ 

 ๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี             

ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 ๔)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล

บางปลามา้ที่มเีข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

 ๕)  เทศบาลต าบลบางปลามา้มแีผนงานที่มีประสทิธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต

และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคสว่น 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ

อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 

หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ

ชวีิตประจ าวัน 

  ๒) เทศบาลต าบลบางปลาม้าสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมอืงที่ด ี(Good Governance) มคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 ๓) ภาคประชาชนมสี่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน

การเฝูาระวังการทุจริต 

  ๔) สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการ

เฝูาระวังการทุจริต 

 ๕) เทศบาลต าบลบางปลาม้า  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาส             

ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมชิอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ

ภาคภูมใิจและใหค้วามร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 

 

 

 

๑. แผนปฏิบัตกิารปูองกนัการทจุริต (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)  มรีายละเอียดกรอบการจัดท า

แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปน็รายมติไิด้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/ 

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสร้าง

สังคมที่ไม่ทน

ต่อการทุจรติ 

๑.๑การสร้างจติส านกึ 

และความตระหนักแก่

บุคลากรทั้งข้าราชการ 

การเมืองฝุายบริหาร 

ข้าราชการการเมือง               

ฝุายสภาทอ้งถิ่น และ

ฝุายประจ าขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการฝกึอบรมคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

หนว่ยงานาครัฐ ให้กับพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ้าง 

๑.๑.๒ โครงการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรม 

๑.๑.๓ โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

๑.๑.๔  มาตรการ “ส่งเสริมการ

ปฏบัิตงิานตามประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลต าบล บางปลามา้” 

๑.๑.๕  มาตรการ “เสริมสร้างองค์

ความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจรติ” 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

๑.๑.๖  กิจกรรมใหค้วามรู้ เร่ือง 

ผลประโยชนทั์บซ้อนให้กับบุคลากร

ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๑.๑.๗  มาตรการ “จัดท าคู่มือการ

ปูองกันผลประโยชนทั์บซ้อน” 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

๑.๒ การสร้าง

จติส านกึและความ

ตระหนักแก่ประชาชน

ทุกภาคสว่นในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่ม

พื้นท่ีสเีขียว ลดภาวะโลกรอ้น ในพื้นท่ี

ต าบลบางปลามา้ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๑.๒.๒  โครงการส่งเสริม อนุรักษ ์

ฟื้นฟ ูรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียว พัฒนา 

และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

๑.๒.๓ โครงการสร้างอาชีพสร้าง

รายได้  ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 



๙ 
 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/ 

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

(ต่อ) ๑.๓ การสร้างจิตส านึก

และความตระหนักแก่

เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการเข้าค่าย            

พุทธบุตร 

๑.๓.๒ โครงการสร้าง

ภูมคิุ้มกัน ทางสังคมใหเ้ด็ก

และเยาวชนในเขตเทศบาล

ต าบลบางปลามา้  

(กิจกรรม “โตไป ไม่โกง”) 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑.๓.๓  โครงการประกวด          

ค าขวัญตอ่ตา้นการทุจริต 

๑.๓.๔  โครงการสร้าง

ภูมคิุ้มกันทางสังคมให้เด็ก

และเยาวชนในเขตเทศบาล

ต าบลบางปลามา้ (กิจกรรม 

“ส่งเสริมการเรียนรูป้รัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง”) 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

๑.๓.๕ โครงการพานอ้ง 

ท่องธรรมะ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

มิตทิี่ ๑ รวม 

๑๕  

มาตรการ/กจิกรรม/

โครงการ 

๑๗๐,๐๐

๐ 

๑๗๐,๐๐

๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การบริหาร

ราชการเพื่อ

ปูองกันการ

ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง

การเมืองในการต่อตา้น

การทุจริตของผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศ

เจตจ านงต่อต้านการทุจริต

ของผูบ้ริหาร อปท. 

- -  

๒.๒ มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

 

๒.๒.๑ มาตรการการสร้าง 

ความโปร่งใสในการบริหารงาน

บุคคล (ถือปฏิบัตติามระเบยีบ) 

๒.๒.๒ มาตรการ “การออก

ค าสั่งมอบหมายของ

นายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล 

และหัวหนา้สว่นราชการ 

๒.๒.๓ กิจกรรม  “สร้างความ

โปร่งใสในการพิจารณาเลือ่น

ขั้นเงินเดือน” 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

๒.๒.๔ กิจกรรม “ควบคุมการ 

เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

๒.๒.๕ กิจกรรม “การพัฒนา

แผนและกระบวนการจดัหา

พัสด”ุ 

๒.๒.๖ โครงการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารดา้นการจัดซื้อ - จัด

จ้าง 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

๒.๒.๗ โครงการจ้างส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

๒.๒.๘ มาตรการ“ยกระดบั

คุณภาพการบริการ

ประชาชน” 

๑๕,๐๐๐ 

 

- 

๑๕,๐๐๐ 

 

- 

 

 

๒.๓ มาตรการการใช้ 

ดุลยพินิจและใช้อ านาจ

หน้าที่ให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงทีด่ ี

๒.๓.๑ โครงการลดขั้นตอน

และระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ 

- 

 

 

- 

 

 

 

๒.๓.๒ มาตรการการมอบ

อ านาจอนุมัต ิอนุญาต ส่ังการ 

เพื่อลดขั้นตอนการปฏบิัติ

ราชการ 

   

 



๑๑ 
 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/ มาตรการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ต่อ ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคลในการ

ด าเนนิกิจการ การ

ประพฤตปิฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ ์

๒.๔.๑ โครงการยกยอ่งเชดิชู

เกียรตหิน่วยงาน/บุคคลที่

ประพฤตปิฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ ์

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

๒.๔.๒ กิจกรรมการมอบ

ประกาศเกียรตคิุณแก่

คณะกรรมการชุมชน 

- -  

๒.๔.๓ กิจกรรมเชดิชูเกียรติ

ประชาชนผูป้ฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

- -  

๒.๕ มาตรการจัดการ

ในกรณีได้ทราบหรอืรบั

แจง้หรอืตรวจสอบพบ

การทุจริต 

 

๒.๕.๑ มาตรการ “จัดท า

ข้อตกลงการปฏบิัติราชการ” 

- -  

๒.๕.๒ มาตรการ “ใหค้วาม

ร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบ

ทั้งภาครัฐและองคก์รอิสระ” 

- -  

๒.๕.๓ มาตรการ “ด าเนนิการ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี

บุคคล ภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าทีข่องเทศบาล

ต าบลบางปลามา้ ว่าทุจริตและ

ปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าที่โดยมิชอบ” 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

มิตทิี่ ๒ รวม 
๑๗  

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. การส่งเสริม

บทบาทและ 

การมีส่วนร่วม

ของภาค

ประชาชน 

๓.๑จัดใหม้แีละเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสาร ใน

ชอ่งทางทีเ่ป็นการ

อ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนได้              

มสี่วนร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัตริาชการ 

ตามอ านาจหนา้ทีข่อง

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ มาตรการ “ปรบัปรงุศูนยข์้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลามา้

ใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้” 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

๓.๑.๒ กิจกรรม “การเผยแพรข่้อมูล

ข่าวสารดา้นการเงิน การคลังพัสดุ และ

ทรัพย์สินของเทศบาลและการรับเรื่อง 

ร้องเรยีนเกีย่วกับการเงินการคลัง”  

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

๓.๑.๓ มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

- -  

๓.๒ การรับฟงัความ

คิดเห็นการรบัและ

ตอบสนองเรื่อง

รอ้งเรยีน/ร้องทุกข์

ของประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

๓.๒.๒ การด าเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้อง

ทุกขเ์ทศบาลต าบลบางปลามา้ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

๓.๒.๓ มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวน 

การเร่ืองรอ้งเรียน 

- -  

๓.๒.๔ มาตรการแก้ไข เหตุเดอืดรอ้น

ร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

- 

 

 

- 

 

 

๓.๓ การสง่เสริมให้

ประชาชนมีสว่นรว่ม

บริหาร กิจการของ

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลบางปลามา้ 

๓.๓.๑ การส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท า

แผนชุมชน 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

๓.๓.๒ มาตรการแตง่ตั้งตวัแทน

ประชาคมเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรบังานจา้ง 

- 

 

 

- 

 

 

 

๓.๓.๓  กิจกรรมการประเมนิผลการ

ปฏิบตัริาชการของเทศบาลต าบล              

บางปลามา้ 

- -  

มิตทิี่ ๓ รวม 
๑๑ 

มาตรการ/กจิกรรม/โครงการ 
- - 

 



๑๓ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การเสริมสร้างและ

ปรับปรุงกลไกใน                

การตรวจสอบ              

การปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบ

และรายงาน การ

ควบคุมภายในตามที่

คณะกรรมการ             

ตรวจเงนิแผน่ดิน

ก าหนด 

๔.๑.๑ โครงการจัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ าปี 

๔.๑.๒ โครงการจัดท ารายงาน

การควบคุมภายใน 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

๔.๑.๓ มาตรการตดิตาม

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

- -  

๔.๒ การสนับสนุนให้

ภาคประชาชน                

มีสว่นร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติหรอื             

การบริหารราชการ 

ตามช่องทางที่สามารถ

ด าเนนิการได้ 

๔.๒.๑ มาตรการสง่เสริมให้

ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 

ก ากับ ดูแลการบริหารงาน                

บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง   

การโอน  ยา้ย 

- -  

๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงานผล

การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได ้

รับทราบ 

- -  

๔.๒.๓ กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง            

จากตัวแทนชุมชน 

- -  

๔.๓ การส่งเสริม

บทบาทการตรวจสอบ

ของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ กิจกรรมการสง่เสริมและ

พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

๔.๓.๒ กิจกรรมสง่เสริมสมาชิก

สภาท้องถิ่นให้มบีทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏบัิตงิานของฝุาย

บริหาร 

- -  

๔.๔ เสริมพลังการมี

ส่วนรว่มของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคส่วน

เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ มาตรการเฝูาระวังการ

คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
- -  

๔.๔.๒ กิจกรรมการติดปูาย

ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ

ทุจรติ 

- -  

มิตทิี่ ๔ รวม 
๑๐ 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

 



๑๔ 
 

  

  

  

  

  

  

มติทิี่ มติทิี่ ๑๑  

การสรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริการสรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต  
 

๑.๑ การสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่บคุลากร 

ทั้งข้าราชการการเมอืงฝาุยบรหิาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 

และฝุายประจ าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 

๑.๑.๑ สร้างจติส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการ 

ตามอ านาจหน้าทีใ่ห้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

จ านวน  ๓  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหนว่ยงานภาครัฐ 

ให้กับพนกังานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญ 

ในการบริหารและการปฏบิัตงิานจะตอ้งมคีวามสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็น

การเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมี

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

น าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีก

ด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของ

ประเทศไทยมานาน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

อย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน

สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุด

นั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ  

ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูก

จิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อ

หรอืสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ

ธรรม ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประ

ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ใน

บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลัก

ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ                    

ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้นแลว้  แตอ่ย่างไรก็ตาม  ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏริูป

การบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลาย

ในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ

โปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความ                     

มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน า

องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านัน้มาใชเ้ป็นเครื่องมอืกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความ

โปร่งใสส าหรับหนว่ยงานหรือองค์กรใดๆ จะตอ้งค านงึถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือ

วิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ  เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดไีด้ต่อไป 

   



๑๖ 
 

ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลต าบลบางปลาม้า จึงได้จัดท าโครงการบริหารงานตามหลัก              

ธรรมาภิบาลขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์

   ๑. เพื่อใหบุ้คลากรขององคก์รมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม 

   ๒. เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรู้ความเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ (Anti Corruption) 

   ๓. เพื่อให ้บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการท างานและการด าเนนิชีวิตได ้

   ๔. เพื่อใหบุ้คลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานให้กบั

องค์กรได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

๓. เปูาหมาย 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บริหารเทศบาล 

๒. มอบงานให้กับผู้รบัผิดชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อวางแผนและจัดเตรยีม

โครงการ 

  ๓. ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อจัดหาวทิยากร 

  ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

  ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้ริหาร

เทศบาลทราบ 

๖. ระยะเวลาการด าเนนิงาน 

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินการ 

  - งบประมาณ   จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 



๑๗ 
 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๑. บุคลากรของเทศบาลมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม 

   ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกบัการปูองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

   ๓. บุคลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานและการด าเนนิชีวิตได ้

   ๔. บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ตา่งๆ ไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานให้กบัองคก์รได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

๑. หลกัการและเหตุผล/ความเปน็มา 

  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้น          

ทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ 

ใหเ้ป็นคนด ีซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่

ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากร

ของชาติ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตอ่ประชาชนและตอ่ประเทศชาติ 

   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์                   

ที่ ๔  การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม                  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบางปลาม้า จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา

บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

และประโยชนส์ูงสุดของประชาชน 

๒. วัตถุประสงค ์

   ๒.๑ เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบางปลาม้ามีคุณธรรม

จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัตริาชการ 

   ๒.๒ เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ            

เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  

สร้างประโยชนแ์ก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาต ิสร้างจติส านกึในการท าความด ีรู้จักการให ้

การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชนร์่วมกัน 

   ๒.๓ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลบางปลาม้าในการ

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนกังานจา้ง เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 



๑๙ 
 

 

๕. วิธีด าเนินการ 

  จัดให้มีการด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ 

  ๕.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร 

ปลัดเทศบาลต าบลบางปลาม้า บรรยายใหค้วามรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

  ๕.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ 

ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งคว ามดีมีคุณธรรม เช่น                      

การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ       

เป็นต้น 

  ๕.๓ การจัดกิจกรรมท าบญุถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน ์ณ วัดต่างๆ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

   -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณในการด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

  - ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ พนักงาน เจา้หนา้ที่ มคีุณธรรมจรยิธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นแนวทางในการด าเนนิชีวิต และการปฏบิัติงาน 

  ๙.๒  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิด

ความส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและ

ประเทศชาต ิรูจ้ักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

  ๙.๓ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

  

  

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

โครงการสมุดความดพีนักงานจ้าง 
 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้าง

ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตล่ะวันหากมกีารจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวน

และสามารถย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้า

ผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ

ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต 

ลุล่วงหรือไม่อย่างไรและหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมา

อ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข  เกิดการแลกเปลี่ยน

ความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 

  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว                 

จึงได้จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน                    

เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับ

มอบหมาย และเกิดประโยชน์แกอ่งค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีใน

การปฏิบัตงิาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑  เพื่อเป็นชอ่งทางในการสื่อสารระหวา่งหวัหนา้งาน ปลัดเทศบาล และพนกังาน 

  ๒.๒  เพื่อเป็นประโยชนใ์นการติดตามงานที่พนักงานจา้งได้ปฏบิัต ิ

  ๒.๓  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรง

ซื่อสัตย์  สุจริตตอ่งานที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

๓. เปูาหมาย  

  - พนักงานจา้งเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 

๔. ระยะเวลา 

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผล                   

การปฏิบัตงิานประจ าทุกวันและส่งให้หัวหนา้สว่นราชการทุกวันจันทร์ 

  ๕.๒ รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารใหพ้ิจารณาผลการปฏบิัติงานพนักงานประจ าปี 
 

๖. งบประมาณ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณในการด าเนนิโครงการ 
 

๗. สถานที่ด าเนินการ 

  - ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

  - ทุกส่วนราชการ ภายในเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑  มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไป              

ตามเปูาหมาย 

  ๙.๒  มกีารตดิตามผลงานท าใหส้ามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 

  ๙.๓ พนักงานจา้งท างานดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับ

มอบหมายตามก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



๒๒ 
 

  

  

  

มติิที่ มติิที่ ๑๑  

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 

๑.๑ การสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่บคุลากร 

ทั้งข้าราชการการเมอืงฝาุยบรหิาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 

และฝุายประจ าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 

 

๑.๑.๒ สร้างจิตส านกึและความตระหนักในการประพฤต ิ

ตามประมวลจริยธรรม 

 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏบิัติงานตามประมวลจริยธรรมของ 

เทศบาลต าบลบางปลาม้า” 
 

๑. หลกัการและเหตุผล 

   ตามที่เทศบาลเทศบาลต าบลบางปลาม้า  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ               

เทศบาลต าบลบางปลาม้า พ.ศ.๒๕๕๓ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ

กระท าผิดทางวินัย  ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบ

กับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.

๒๕๕๘  ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่

ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก

และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน

จริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ

รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, 

ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี

อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นใน

ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ

องค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย

ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท า การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลต าบล

บางปลามา้ ควรน าแนวทางการด าเนนิการดังกล่าวมาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

   ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจ                      

ของประชาชน เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมของเทศบาลต าบลบางปลาม้า” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุก

ระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอัน

เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชนห์รอืการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 



๒๔ 
 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส                

มมีาตรฐานในการปฏบิัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

  ๒.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับ

องค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมอืการตรวจสอบการท างานด้านตา่งๆ ของเทศบาลต าบลบาง

ปลามา้  เพื่อให้การด าเนนิงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

  ๒.๓ เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความ

มั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนไดเ้สีย 

  ๒.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้                

ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร               

ตอ่ผู้บังคับบัญชาตอ่ประชาชนและตอ่สังคมตามล าดับ 

  ๒.๕ เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบและความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ี่

อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจ้าง 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  เพื่อใช้เป็นค่านิยม

ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ

อื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสทิธิภาพ 

  ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความ

โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๘) 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



๒๕ 
 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

  - งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

มาตรการ “เสริมสรา้งองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓                 

(พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๖๐) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่            

ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐ  

ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี

และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ

ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

   ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 

เทศบาลต าบลบางปลาม้า จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น 

เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓              

(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชกิสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 

  ๒.๒ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤตติามประมวลจริยธรรมแก่

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

   - ข้อมูล/องค์กรความรู้ดา้นการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องขึน้ไป 

๔. พื้นที่ด าเนินการ   - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีด าเนินการ 

   ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้าน

การต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านกึ 

  ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้

รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อชอ่งทางต่างๆ  

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  -  (ปีงบประมาณ .๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์ - จ านวนข้อมูล/องคก์รความรู้ดา้นการตอ่ตา้นการทจุริตที่น ามาเผยแพร ่

 



๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๑๑  

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 

๑.๑ การสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่บคุลากร 

ทั้งข้าราชการการเมอืงฝาุยบรหิาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 

และฝุายประจ าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักทีจ่ะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

กิจกรรม “ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง                

จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้น               

โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจน           

ไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ

ปฏิบัติหนา้ที ่โดยค านึงถึงประโยชนข์องตนเองหรือพวกพอ้ง 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วน

ตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดย

ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชนส์่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ใน

รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 

อาทิการแต่งตัง้พรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

บริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทัง้นีห้มายรวมถงึความขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดใหห้น่วยงานควรมกีารประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้

เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจา้หนา้ที่เพื่อปูองกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

   ดังนั้น เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ

ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลบางปลาม้า  เพื่อปูองกันการทุจริตในการ

ปฏิบัติราชการ  จงึได้จัดกจิกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงาน

เทศบาลต าบลบางปลาม้า  เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม

จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไมใ่หเ้กิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการ

ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

  ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า มี

จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มี

คุณธรรมอันมัน่คง ส่งผลให้หนว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุง่สู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่น

ไทยใสสะอาด 

๓. เปูาหมาย 

  - พนักงานเทศบาล  และพนักงานจา้งเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีการด าเนนิการ 

  - จัดประชุมประจ าเดอืน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๖. ระยะเวลาการด าเนนิการ 

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

 ตัวชี้วัด 

  - พนักงานเทศบาล และพนักงานจา้ง มีความเข้าใจเรือ่งผลประโยชนท์ับซ้อน 

 ผลลัพธ ์

  - พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมี

ความประพฤตปิฏิบัติงานไมยุ่่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชนท์ับซ้อน” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับ              

การผลักดันให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 

๑๑ ด้าน  อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอตัราก าลังและปรบัปรงุ

ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี

กฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ

ทุกระดับ 

   ปัจจุบันหนว่ยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ 

ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ ตามคู่มือหรือประมวล

จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจา้หนา้ที่ในหนว่ยงานดว้ย 

   เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตข้างต้น  และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏบิัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต  โดยเฉพาะการ

กระท าที่เอือ้ตอ่การมผีลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหนา้ที่ในภาครัฐ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้

ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น   เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง

ดังกล่าว  รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ

ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน

สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

 

 

 



๓๑ 
 

 

๒. วัตถุประสงค ์

   ๒.๑ เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบางปลาม้า            

ใหบุ้คลากรผู้ปฏบิัติงานน าไปเป็นองค์ความรูใ้นการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกตอ้ง 

  ๒.๒ เพือ่เป็นประโยชนใ์นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแกบุ่คลากรใหเ้กดิความ

ตระหนักถึงปัญหาการทุจรติคอรร์ัปชั่น 
 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - บุคลากรมีคูม่อืการปฏบิตังิานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

   - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

  ๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปอูงกันผลประโยชนท์บัซ้อน 

  ๓. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  ๔. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

  ๕. แจกจา่ยใหบุ้คลากร 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  - มกีารจัดท าคู่มือการปฏบิัติงานเพื่อปอูงกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

 

 

 

 



๓๒ 
 

  

  

  

  

  

มติทิี่ มติทิี่ ๑๑  

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 

 

๑.๒ การสร้างจิตส านกึและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 

 

 

๑.๒.๑ สร้างจิตส านกึและความตระหนักในการตอ่ต้านการทุจรติ 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

โครงการ : ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นทีส่เีขียว 
 

๑. หลกัการและเหตุผล/ความเปน็มา 

   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้                     

เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง                  

มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น              

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกัน

ปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

ภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากตน้ไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์แหล่งกรองมลพิษและ

ผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิด ความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ

ของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 

ในพื้นที่ต าบลบางปลาม้า เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมือง

นา่อยู่สวยงาม (Beautified City) และรว่มถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้  จงึได้จัดท าโครงการนีข้ึน้มาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกร

รมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้  เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน

พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 

๒. วัตถุประสงค ์

   ๒ .๑  เพื่ อ ใ ห้ ป ระชาชนตระหนั ก ใ นคุณค่ า ขอ งสิ่ ง แ วดล้ อม  และรั กษ า

ทรัพยากรธรรมชาตอิันเป็นสาธารณะร่วมกัน 

   ๒.๒ เพือ่สง่เสริมสนับสนุนใหชุ้มชนเข้ามามีสว่นรว่มในการแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน 

โดยเพิ่มพืน้ทีส่ีเขยีวในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

  ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน         

เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มแีละลดภาวะโลกร้อน 

  ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนใหชุ้มชนเป็นเมอืงนา่อยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความ

รม่รื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน 
 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - ประชาชนร่วมกันปลูกตน้ไม้ ในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้  จงัหวัดสุพรรณบุร ี



๓๔ 
 

๕. วิธีด าเนินงาน 

  ๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง

มวลชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 

  ๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่           

ใหจ้ัดเตรยีมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้ 

  ๖.๓ จัดซือ้กล้าไม ้พันธุ์ไม ้เพื่อใชใ้นโครงการ 

  ๖.๔ ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา              

กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในทอ้งถิ่น 

  ๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - งบประมาณ  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - ส านักปลัด   เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙.ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ ท าใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

  ๙.๒ ท าใหเ้พิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดลอ้มที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

  ๙.๓ ท าใหป้ระชาชนมีจิตส านกึ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

  ๙.๔ ท าใหเ้ยาวชนและกลุม่พลังมวลชนใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคแีละ

สร้างความร่มรื่นในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

มติทิี่ มติทิี่ ๑๑  
การสร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริตการสร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต  

  

 

๑.๒ การสร้างจิตส านกึและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 

 

 

๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรกัษาประโยชนส์าธารณะ 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

โครงการส่งเสรมิ อนรุกัษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 

พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  
 

๑. หลกัการและเหตุผล/ความเปน็มา 

   ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบ          

ตัดไม้ท าลายปุาไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของ

ประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ 

ตลอดจนวิถชีวีิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หนว่ยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทย

กลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมี

ความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธี

นานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปุาไมข้องประเทศไทยใหม้ากขึ้นอย่างม่ันคงและยั่งยืน  ซึ่งพระองค์ท่านได้

เสนอวิธีที่เรียบงา่ยและประหยดัในการด าเนนิงาน คอื แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา ๓ อย่าง  เพื่อประโยชน์  

๔  อย่าง” ปลูกปุา ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 

หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการ

กินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่                    

เป็นต้น  เพื่อประโยชน์ต่อระบบนเิวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิด               

กับประชาชนมากที่สุด  ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า  เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน             

ของตนเอง 
 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัคร

และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  ๓.๑ ปลูกตน้ไมแ้ละปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  

จ านวน ๕ ชุมชน โดยปลูกพันธุ์ ไม้ประเภทต่างๆ ทั้ ง ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก                           

และพืชผักสวนครัว รั้วกินได ้เป็นต้น 

  ๓.๒  ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า จ านวน ๕ หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

โดยบูรณาการร่วมกันกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนตา่งๆ  

  ๓.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลต าบลบางปลาม้า ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๕ หมู่บ้าน  กลุ่มเด็กและ

เยาวชนนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรภาคประชาชน ทุก

ภาคสว่น  เป็นต้น 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

   พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า และแหล่งน้ า 

คู คลอง  ในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 

๕. วิธีการด าเนนิงาน 

  ๕.๑ จัดอบรมผู้เข้ารว่มโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงาน

ตามโครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 

  ๕.๒ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืช                

ในแม่น้ าคูคลอง ท าความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขต

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

  ๕.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของ

ประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

  ๕.๔ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขต                  

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - งบประมาณ  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  - เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมาก

ขึน้ ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในชุมชนมมีากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทิี่ มติทิี่ ๑๑  

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  

 

๑.๒ การสร้างจิตส านกึและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 

 

๑.๒.๓ สร้างจติส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

๑. หลกัการและเหตุผล/ความเปน็มา 

   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง             

เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความ

เป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ  

น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อย

โอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ  ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎร

โดยตรงเป็นเบื้องแรกใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปู

พื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ด ีในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึง

เป็นโครงการที่มุง่พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบท

ที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้และเทคนิค

วิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชน

สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรได้ดว้ยตนเอง  โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 

   งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การ

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพใหก้ับคนยากจนในต าบลบางปลามา้ 

  ๒.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับคนยากจนในเขต

เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

  ๒.๓ สามารถน าความรู้จากการผลิตสินค้าไปสร้างรายได้ใหก้ับตนเอง 

  ๒.๔ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

 



๔๑ 
 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 

  ๕.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์สนิคา้ใหก้ับผู้ร่วมโครงการ 

  ๕.๓ ฝึกปฏิบัตงิานอย่างจริงจัง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - เดือนธันวาคม – กันยายน ของทุกปีงบประมาณ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  -  งบประมาณ  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

  - งานพัฒนาชุมชน  กองการศกึษา  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ ผู้เข้ารว่มโครงการมคีวามรู้ความเข้าใจในการสรา้งผลิตภัณฑ์สินค้า 

  ๙.๒ ผูเ้ข้ารว่มโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

  ๙.๓ มรีายไดเ้พิ่มขึน้ ลดรายจ่าย เกิดความพอเพยีง 

  ๙.๔ เกิดการเรยีนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๑๑  

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 

 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 

 

 

๑.๓.๑ การสร้างจติส านกึและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สจุริต 

 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
 

๑. หลกัการและเหตุผล/ความเปน็มา 

   การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแส

ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย  จึง

ด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะ

แก้ปัญหาด้วยการฆา่ตัวตาย หรอืแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญ

ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถ

ชว่ยกันเสริมสรา้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็น

วัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าท า 

กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี

คุณธรรม มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ มสีตปิัญญา มคีวามอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้าง

ใหพ้วกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ

หรอืสร้างปัญหาใหก้ับสังคม แตก่ลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า 

เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึง

ต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการ

ด าเนินชีวิตที่เหมะสมตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.

๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจและหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา ๑๖ ข้อ ๑๑ 

การบ ารุงรักษาศิลปะ จารตี ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

   กองการศึกษา เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้จัดท าโครงการ “เข้าค่าย               

พุทธบุตร” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม 

คุณธรรมและศีลธรรม  ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะ                 

ในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนน าธรรมะน าหลักค าสอน ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้                        

ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

 

๒. วัตถุประสงค ์

   ๒.๑  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็น             

ตอ่การด าเนนิชีวิตและน าหลักธรรมไปปฏบิัติในชวีิตประจ าวัน 

   ๒.๒  เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤตปิฏิบัติตนเป็นคนดตีามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้

มศีลี สมาธิ ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 

  ๒.๓  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสุขและเหมาะสม 

  ๒.๔  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต  มคีวามรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาตบิ้านเมอืง 

๓. เปูาหมาย 

  - เด็กนักเรียนตามโรงเรยีนในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้   

๔. สถานที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) 

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - กองการศกึษา เทศบาลต าบลบางปลามา้  ร่วมกบั  โรงเรียนวัดบ้านหมี ่

 

๗. วิธีด าเนนิการ 

  ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 

  ๒. ติดต่อประสานงานกบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 

  ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการใหก้ับหมูบ่้าน ในเขตพื้นทีไ่ด้รับทราบ 

  ๔. ด าเนินการจดักิจกรรม 

  ๕. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติในปีตอ่ไป 

 

๘. งบประมาณ 

  - งบประมาณ  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

 

 



๔๕ 
 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๑. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต

และน าหลักธรรมไปปฏบิัติในชวีิตประจ าวัน 

  ๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ 

ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 

   ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

และเหมาะสม 

  ๔. ปลูกฝังค่านยิม มจีติส านกึที่ดี มคีุณธรรม มคีวามซื่อสัตย์สุจรติมีความรับผดิชอบ

ตอ่ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบางปลาม้า  

(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
 

๑. หลกัการและเหตุผล/ความเปน็มา 

  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก          

เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้

อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต

คอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 

เทศบาลต าบล  มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังนี้  (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเ้ทศบาล เมอืงพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 

มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ

ตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน

ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน

และจัดตัง้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นัน้ 

   เทศบาลต าบลบางปลาม้า  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว                          

จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบางปลาม้า (กิจกรรม             

“โตไปไม่โกง”) ขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท า

ใหเ้ด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมอืงที่มคีุณภาพและเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

ที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝังจิตส านึกใหเ้ด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การ

ยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิต

สาธารณะ มีจิตส านึก เพื่อส่วนรวมตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อ

ตัวเองในการกระท าใดๆ  และพร้อมที่จะเสียสละประโยชนส์่วนตนเพื่อรักษาประโยชนส์่วนรวม 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อสง่เสริมและปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นคนดมีคีุณธรรม จริยธรรม  

มคีวามซื่อสัตย์ สุจริต 

  ๒.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต

คอร์รัปชัน่และการโกงทุกรูปแบบ 

  ๒.๓ เพื่อสง่เสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์

ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชนส์่วนรวม 

๓. เปูาหมาย 

  เชงิปริมาณ 

   - เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้    

  เชงิคุณภาพ 

   - เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ด ี

สามารถน าความรู้ประสบการณ์ทีไ่ด้รับมาปรับใชก้ับตนเอง และสังคมสว่นรวมได้อย่างมคีวามสุข 

 

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ๔.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๔.๒ แตง่ตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 

  ๔.๓ ด าเนนิการตามโครงการ 

  ๔.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

  -  งบประมาณ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  -  กองการศกึษา   เทศบาลต าบลบางปลามา้ 



๔๘ 
 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๙.๑  เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ

ซื่อสัตย์สุจรติ 

  ๙.๒  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น            

และการโกงทุกรูปแบบ 

  ๙.๓  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน             

เพื่อรักษาประโยชนส์่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๑๑  

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 

 

 

๑.๓.๒ สร้างจติส านึกและความตระหนักในการตอ่ต้านการทุจรติ 

 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

โครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทจุริต 
 

๑. หลกัการและเหตุผล/ความเปน็มา 

   ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก               

เป็นปัญหาที่สะทอ้นวิกฤตการณ์ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้

อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต

คอร์รัปชัน่และการโกงทุกรูปแบบ  ซึ่งการสร้างคา่นยิมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพื่อท าให้ทุก

คนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

เป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการ

ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้ เกิดขึ้นต่อไป 

ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ 

ตามมาอีกมากมาย 

   เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการ

ประกวด  ค าขวัญต่อตา้นการทุจริตขึน้  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นใหเ้ด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหัน

มาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ

โกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 

เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังนี้   (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเ้ทศบาล เมอืงพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 

มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ

ตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน

ร่างกาย   จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมีความสุข  

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่

ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

  ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะ

ยึดมั่นในการท าความด ีมีความซื่อสัตย์สุจรติ 

  ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่าง

สร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 

  ๒.๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์และสรา้งสรรค์ 

๓. เปูาหมาย 

  เชงิปริมาณ 

   - เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

  เชงิคุณภาพ 

   - เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจ

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น  และพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่และการโกงทุกรูปแบบ 

 

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

  ๕.๒ แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการประกวด 

  ๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เดก็ และเยาวชนสง่ค าขวัญเข้าประกวด 

  ๕.๔ ตัดสนิการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลต าบลบางปลามา้ก าหนด 

  ๕.๕ ท าพธิีมอบรางวัล ณ เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

  - งบประมาณ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 



๕๒ 
 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - กองการศกึษา   เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙.. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  ๙.๑  เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น

และการโกงทุกรูปแบบ 

  ๙.๒  เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความดี             

มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ 

  ๙.๓  เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า     

ในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 

  ๙.๔  เด็กและเยาวชนรู้จักใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน ์และสรา้งสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

 

โครงการสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง”) 
 

๑. หลกัการและเหตุผล/ความเปน็มา 

   เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิด

ปัญหาเช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม               

ที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จัก                

การประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จัก

ความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม                 

สิงแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง เห็นคุณคา่ของทรัพยากรตา่งๆ 

รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ

วัฒนธรรมค่านยิมความเป็นไทย ทา่มกลางการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ  

   เทศบาลต าบลบางปลาม้า  พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น

อนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบางปลาม้า                     

(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น  เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถ               

ใชช้วีิตไดอ้ย่างสมดุล  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ที่เกิดขึน้ และเห็นคุณคา่ของทรัพยากรต่างๆ 

รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ

วัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม                

ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท า

ในเขตเทศบาล ดังนี้   (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ                        

และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      

พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙)               

จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ตอ้งการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มคีุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นไดอ้ย่างมีความสุข  

 

 



๕๔ 
 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อสง่เสริมและปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชใ้นการด าเนนิชีวิตประจ าวันได้ 

  ๒.๓ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ที่เกิดขึน้ 

  ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จัก

เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรูจ้ักอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมีความสุข 

๓. เปูาหมาย 

  เชงิปริมาณ 

   - เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้  จ านวน  ๒๐  คน 

  เชงิคุณภาพ 

   - เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง               

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน

และรูจ้ักอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมีความสุข 
 

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ๔.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๔.๒ แตง่ตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 

  ๔.๓ ด าเนนิการตามโครงการ 

  ๔.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

  - งบประมาณ  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - กองการศกึษา  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 



๕๕ 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๙.๑ เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด าเนนิชีวิตประจ าวันได ้

  ๙.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

  ๙.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

และรูจ้ักอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๑๑  

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 

 

 

๑.๓.๓ สร้างจิตส านกึและความตระหนักให้มจีิตสาธารณะ 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

โครงการพาน้องทอ่งธรรมะ 
 

๑. หลกัการและเหตุผล/ความเปน็มา 

  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่า

เป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมี

ความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด 

ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆา่ตัวตาย หรอืแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด 

  เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของ

ชาตเิป็นกลุ่มคนที่มพีลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมากการ

กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง

สร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมคิุ้มกันรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง

ไมต่กเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองใหเ้ป็นทรัพยากร

อันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาตเิพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาต ิ

เยาวชนจงึต้องมคีวามรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อใหเ้ยาวชนมจีริยธรรม มศีลีธรรม และมีคา่นยิม

ในการด าเนนิชีวิตที่เหมาะสม 

   โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการ

พัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็น            

แนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการ

แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่

ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้

เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดทา้ยการพัฒนาปัญญา ใหเ้กิดปัญญา

ในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหาสร้างภูมิ

ตา้นทานใหก้ับตนเองด้วยคุณธรรม ใหเ้ป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพื่อ

เกื้อกูลตนเองและประเทศชาตใินที่สุด 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏบิัติท ากิจกรรมร่วมกันอัน

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

  ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปัน                        

ซึ่งกันและกัน 



๕๘ 
 

  ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการ               

อยู่ร่วมกันในสังคม 

  ๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง            

และการมีสว่นร่วม 

  ๒.๕ เพือ่ใหผู้เ้ข้าร่วมโครงการตระหนกัในความซื่อสตัย์ มจีติสาธารณะ มรีะเบยีบวินยั 
 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

  ๕.๒ จัดท าโครงการเสนอพจิารณาอนุมัต ิ

  ๕.๓ ประสานการจัดงานใหก้ับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

  ๕.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพนัธเ์ชญิชวนโรงเรียนตา่งๆ เข้ารว่มโครงการ 

  ๕.๕ แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานและประชุมชี้แจง 

  ๕.๖ ด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบยีบพรอ้มทัง้ภาพถ่ายกิจกรรม 

  ๕.๗ ด าเนนิการตามโครงการ 

  ๕.๘ ติดตามและประเมนิผลการจัดงาน 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  -  งบประมาณ  จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

  - กองการศกึษา  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

สตปิัญญาแก่เด็ก 

  ๙.๒ ผูเ้ข้ารว่มโครงการมีจิตส านกึตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

  ๙.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจรติ มวีินัย 

  ๙.๔ ผู้เข้ารว่มโครงการไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัสิทธิของเด็กตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ 



๕๙ 
 

 

 

 

 

  

  

มติิที่มติิที่  ๒๒  

การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติ  
 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติของผูบ้รหิาร 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจรติ 

ของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม

การทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ซึ่งมุ่งสูก่ารเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมติใิหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย

ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้

การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่

ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต

ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรกุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดบัคะแนนดัชนกีารรับรู้การทุจรติ (Corruption  Perception  Index : CPI) 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ

บริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเนน้การกระจายอ านาจจากส่วนกลาง

ลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน

หลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

และส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนว่ยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้ง

มสี่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแล 

 

 

 



๖๑ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการ

คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมี

ปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างาน

ราชการสว่นท้องถิ่นสว่นใหเ้หอืดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถ

เกิดขึ้นกับคนท างานในหนว่ยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกนั เพียงแตค่นท างานในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหนว่ยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูง

ที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส

หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่

คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ไดก้่อใหเ้กิดขึน้ก็อาจเป็นแคเ่ศษผงธุลขีองความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของ

คนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางปลาม้า  ต้องแสดงเจตจ านง

ทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติอย่างเห็นชัดเป็นรปูธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏบิัติการปูองกัน

การทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง  ใน

การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้

ครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศตอ่ไป  

 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล              

ต าบลบางปลามา้  ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  ๓.๑ ประกาศเจตจ านงการตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บรหิาร อย่างน้อย ๑ ฉบบั  

  ๓.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน             

อย่างนอ้ย ๑ ครั้ง 

  ๓.๓ แผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ๔  ป ี

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 



๖๒ 
 

 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล             

ต าบลบางปลามา้ 

  ๕.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง 

  ๕.๓ จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต 

  ๕.๔ ประชุมคณะท างานจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

  ๕.๕ จัดท าแผนปฏบิัติการปูองกันการทุจริต 

  ๕.๖ ประกาศใชแ้ผนปฏบิัตกิารปูองกันการทุจริต 

  ๕.๗ ด าเนนิการตามแผนปฏบิัติการปอูงกันการทุจริต 

  ๕.๘ รายงานผลการด าเนนิงาน 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ  

  - ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตังชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑  ผลผลิต 

  - มปีระกาศเจตจ านงการตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บรหิาร   

  - มกีารประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารตอ่สาธารณะชน  

  - มแีผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔  ปี  

  ๙.๒  ผลลพัธ ์

  - การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบางปลามา้ มคีวามโปร่งใส สามารถปูองกัน

การทุจริตของบุคลากรเทศบาลได้ 

  - ลดข้อรอ้งเรียนการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 

 



๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๒๒  

การบริหารราชการเการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติพื่อปูองกันการทุจรติ  
 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 

 

 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามหลักคณุธรรม 

ทั้งในเรือ่งการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลือ่นต าแหน่ง/เงินเดอืน และการมอบหมายงาน 

 

จ านวน  ๓  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางปลาม้า          

เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพโดย

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผล

ได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี

มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

การท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐาน

ความโปร่งใส และการใหบ้ริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงตอ่ไป 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย                   

ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี และค านงึถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมอืงทีด่ี  พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดใหก้ารบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดนีัน้ตอ้งก่อใหเ้กิด

ประโยชนส์ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ของรัฐ  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจา้ง  ลงวันที่ ๒๔ เดอืนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัด

ใหม้มีาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 

  ๒.๒ เพื่อให้การปฏบิัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอน ที่ถูกต้อง โปร่งใส่ตรวจสอบได้ 

  ๒.๓ เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน              

ด้านบริหารงานบุคคล 

  ๒.๔  เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล                

ใหม้ปีระสิทธิภาพไดค้นด ีคนเก่งเข้ามาท างาน 
 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล  จ านวน  1  มาตรการ 

 



๖๕ 
 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 

โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี                       

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

  ๕.๒ น าหลักเกณฑ์การบรหิารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงาน

บุคคล 

  ๕.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบคุคล 

  ๕.๔ ด าเนนิการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๕.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ  

  - ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตังชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑  ผลผลิต 

  - มมีาตรการด าเนินงานดา้นบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน  ๑ มาตรการ 

  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัตงิานเป็นไปตามาตรฐานและ                    

หลักธรรมาภิบาล 

  ๙.๒  ผลลพัธ ์

  -  ลดข้อร้องเรยีนในการด าเนนิการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมน่อ้ยกว่า ๙๐% 

  -  บุคลากรของเทศบาลมคีวามพึงพอใจตอ่ระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไมต่่ ากว่าระดบั ๓ 

  -  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมคีวามโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได ้

 

 

 



๖๖ 
 

มาตรการ “การออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  

และหัวหน้าส่วนราชการ” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

   เทศบาลต าบลบางปลาม้า  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตาม

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ หน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ

ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ มีมากมาย ไปรวมอยู่กับ

ฝุายผู้บริหารไมม่กีารกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไป

ยังหัวหนา้หนว่ยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายตา่ง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้

การบริการเกิดความลา่ช้า ประชาชนไม่ไดร้ับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระท าการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม

ประสิทธิภาพ 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย                 

ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน             

โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ  

เพื่อให้เกิดประโยชนส์ุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไมม่ขีั้นตอนการปฏบิัติงาน

เกิน ความจ าเป็น ประชาชนไดร้ับการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการการ

บริหารงานมปีระสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส ที่

ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต  และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ

เทศบาล มาตรา ๔๘ สัตเตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร

กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วี

สต ินายกเทศมนตรมีอี านาจมอบหมายการปฏบิัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งใน

การสั่งหรือการปฏิบัตริาชการของนายกเทศมนตรไีด้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาล

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มี

กฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ

เทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี 



๖๗ 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไมส่ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ

ยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมมีาตรการ การมอบหมายอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลขึน้  

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว              

เป็นธรรมตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

  ๒.๒ เพือ่ให้ประชาชนมีความพงึพอใจในการบรกิารจากหน่วยงาน 

  ๒.๓ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสนิใจในการสัง่ อนุญาต อนุมัตขิองผู้บรหิาร

ทุกระดบั 

  ๒.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการ

ทุจริตและประพฤตมิชิอบในต าแหนง่หน้าที่ราชการ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน

ราชการ จ านวน  ๔  ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  

ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล  และปลัดเทศบาลมอบหมายใหห้ัวหนา้สว่นราชการ 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ 

ข้อบังคับและหนังสอืสั่งการ 

  ๕.๒ จัดท าหนังสอืแจ้งเวียนใหทุ้กส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ

แทนรับทราบและถอืปฏบิัติ 

  ๕.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

  ๕.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับ

มอบหมายในทุกเดือน 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  – ๒๕๖๔) 

 



๖๘ 
 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบ  

  - ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตังชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ ผลผลติ 

  มคี าสั่งมอบหมายงานใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องปฏบิัติราชการแทน จ านวนไมน่อ้ยกวา่  ๔  ฉบับ 

  ๙.๒ ผลลพัธ ์

  - ประชาชนมีความพงึพอใจในบริการที่ไดร้ับอยู่ในระดับด ี

  - ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแหง่

การทุจริต 
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กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงนิเดือน” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน เป็นกระบวนการ

หน่ึงของการบริหารผลการปฏิบัตริาชการซึ่งใช้หลักการการใหร้างวัลเป็นแรงจูงใจใหผู้้ปฏบิัติงานเกิด

แรงกระตุน้ในการพัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลบางปลามา้  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการ

พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ  ของเรื่องการ

บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของผู้ใตบ้ังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนีเ้องจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส

ในการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลดา้นการเลื่อนขัน้เงินเดอืนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ

สามารถตรวจสอบได้ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ของเทศบาลต าบลบางปลามา้  โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาล เป็นประธาน

กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการ

เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

  ๕.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 

ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ เป็น

กรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

  ๕.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏบิัติราชการ 

  ๕.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณา

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า  



๗๐ 
 

  ๕.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจ า                 

ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนิผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า

เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

สุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - ชว่งระยะเวลา  เดือน ม.ีค. – เดือน เม.ย. และ เดือน ก.ย. – เดือน ต.ค. 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ  

  - งานการเจ้าหนา้ที ่ เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  - มกีารพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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มติิที่ มติิที่ ๒๒  

การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติ  
 

 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 

 

 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพสัดุ 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์ินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 ระเบยีบ กฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

จ านวน  ๓  โครงการ 
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กิจกรรม “ควบคุมการเบกิจ่ายเงินตามขอ้บัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

    เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของ อปท. เป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคลอ้งกับการปฏิบัตงิานในระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ ของ อปท. จงึมกีิจกรรมควบคุม

ให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัต ิท าใหเ้กิดความคุม้คา่และมปีระสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและหนังสอืสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่ อปท.จะต้องท า 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสอืที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏบิัติงาน ที่อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - กองคลัง  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  - จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน            

แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - ประจ าปีงบประมาณ  ตัง้แตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ  

  - กองคลัง  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  ๙.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๙.๓ เกิดความคุม้คา่และมปีระสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                   

ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ                   

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                    

ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง      

ฉบับที่  ๙  พ.ศ.๒๕๕๓  และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑  เพื่อปรบัปรงุการด าเนนิงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๒.๒  เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการรายงานผูบ้ริหาร 

  ๒.๓  เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

  ๒.๔  เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

  ๒.๕  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการจดัหาพัสด ุ

  ๒.๖  เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้ับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  ๓.๑ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  ๓.๑ เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านพัสด ุ

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจดัซื้อจัดจ้าง 

  ๕.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละ

ของจ านวนงบประมาณ 

  ๕.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 

  ๕.๔ สรุปปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

  ๕.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี

  ๕.๖ รายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซือ้จดัจา้งประจ าปี 

  ๕.๗ เผยแพรข่้อมูลใหป้ระชาชนได้รับทราบ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

 

 



๗๔ 
 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

  - งานพัสดุ กองคลงั เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ 

  ๙.๒ ผู้บริหารมขี้อมูลในการวางแผนการบริหารงานใหม้ปีระสิทธิภาพ 

  ๙.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้คา่เป็นประโยชน์กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลบางปลาม้า  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการ

จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการ

บริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และ

กฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่

ประชาชน จะต้องบริหารงานดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม

หลักธรรมาภิบาล 

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย                 

ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยใช้วิธีการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดีและให้ค านงึถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดซือ้ จัด

จา้ง และการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่

อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและ

เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 

วัตถุประสงค์ที่จะใชร้าคาและประโยชนร์ะยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพื่อให้ประชาชนไดเ้ข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดซือ้ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตาม

โครงการและกจิกรรมตา่งๆ ของเทศบาล 

  ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตาม

หลักธรรมาภิบาล 

  ๒.๓ เพื่อปูองกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

 

 

 

 



๗๖ 
 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน  ๔  ช่องทาง  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ด

ประชาสัมพันธ์  หนังสือระบบกระจายเสียงไร้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

 - เทศบาลต าบลบางปลาม้า  และชุมชนตา่งๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี ้

   - ประกาศการจดัซื้อ - จัดจ้าง 

   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

   - ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซือ้ - จัดจ้าง 

   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  ๕.๒  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ 

ได้แก ่ทางเว็บไซต ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หน่วยงานราชการ ฯลฯ             

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ  

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ  

  - งานพัสดุ กองคลงั  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ ผลผลติ 

   - เผยแพรข่้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจ้างไมน่อ้ยกว่า 3 ชอ่งทาง 

  ๙.๒ ผลลพัธ ์

   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า            

ร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่จัดซือ้จัดจ้างทั้งหมด 

   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

   - สามารถลดปญัหาการรอ้งเรียนการทุจริตในการจดัซื้อจัดจ้างได ้

 



๗๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๒๒  

การบริหารรการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติาชการเพื่อปูองกันการทุจรติ  
  

 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 

 

 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บรกิารประชาชน 

เพื่อใหเ้กิดความพงึพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลอืกปฏบิัติ 

 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน        

ในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.๒๕๔๒ 

และหนา้ที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซือ้จัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท า

บริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง ๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๑๙.๔๐ ตารางกิโลเมตร นั้น 

เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น  ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากนอ้ยเพียงใด  การให้บริการ มคีุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ

ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  จึงต้องมีโครงการ

ส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย                  

ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน                   

โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหาร

กิจการบ้านเมอืงที่ดีน้ัน จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ

ได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ

ประโยชน์ ใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจ  จงึจ าเป็นตอ้งมโีครงการนี้ขึ้นมา 

 ๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการ

ประชาชนให้เกิดความพงึพอใจ 

  ๒.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติ

หน้าที่ในการใหบ้ริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

  ๒.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

  ๒.๔ เพื่อเป็นการปูองกันปญัหาร้องเรียน การทุจริตประพฤตมิชิอบในหนว่ยงาน 

 

 



๗๙ 
 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้น

ไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล  

จ านวน ๑ ครั้ง ต่อป ี

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ขออนุมัตดิ าเนนิการตามโครงการ และด าเนินการจัดจา้งสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรอืนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

  ๕.๒ ด าเนนิการส ารวจความพงึพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบทีก่ าหนด 

  ๕.๓ สรุปประมวลผลการส ารวจความพงึพอใจแจง้ใหเ้ทศบาลทราบ 

  ๕.๔ ด าเนนิการเบกิจ่ายเงนิให้แกส่ถาบันผูท้ าการประเมนิ 

  ๕.๕ ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

  ๕.๖ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุข             

แก่ประชาชน  

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน

สถิติและวิชาการ งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบ  

  - งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ ผลผลติ 

   - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ

เทศบาล จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๙.๒ ผลลพัธ ์

   - ประชาชนผู้รบับรกิารมีความพงึพอใจไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๘๐ 

   - การให้บรกิารสาธารณะมคีวามโปรง่ใส และเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่

ประชาชน  

 



๘๐ 
 

มาตรการ “ยกระดับคณุภาพการบรกิารประชาชน 

เพื่อใหเ้กิดความพงึพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏบิัติ” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า  มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้ให้ความส าคัญใน

การสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นใน

พื้นที่มากที่สุด  โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส 

(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบง่แยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนดเชื้อชาต ิภาษา อายุ 

ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ

เชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ มาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ

จะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาค

กิจของสว่นราชการตอ้งเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

  ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนเทศบาลต าบลบางปลาม้า  

จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  มีการแสดง

ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบ                     

เพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  รวมถึงการอ านวยความสะดวกและ              

การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลอืกปฏิบัต ิ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหนว่ยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึน้ 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงาน

ใหบ้ริการอย่างมคีวามเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ

  ๒.๒ เพือ่ให้ประชาชนผู้มารับบรกิารเกิดความพงึพอใจตอ่คุณภาพการให้บริการ๓. 

เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูร้ับบริการ รอ้ยละ ๘๐ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

 

 



๘๑ 
 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือก

ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดยีวกัน โปร่งใสและมีประสทิธิภาพ ได้แก ่ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบ

การให้บริการออนไลน ์เป็นต้น 

  ๕.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัตงิาน อัตราคา่บริการ (ถ้าม)ี และระยะเวลาที่

ใชใ้นการด าเนนิการใหผู้้ใช้บริการหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสียทราบอย่างชัดเจน 

  ๕.๓ จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ ได้แก ่จัดใหม้กีล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

  ๕.๔ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผูพ้กิารโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิไดแ้ก่ ทางลาดชัน

หอ้งน้ าส าหรับผู้พิการ 

  ๕.๕ จัดให้มีปูายสามภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชจ้า่ยงบประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  - ทุกส านัก/กอง  ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 
 

 

 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๒๒  

การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติ  
 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินจิ และใช้อ านาจหนา้ที่ 

ใหเ้ป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี 

 

๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมขิั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 

เกี่ยวกบัการบรกิารประชาชนรายละเอยีดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 

เปิดเผย ณ ทีท่ าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 
 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๑. หลกัการและเหตุผล 

  ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  ๕)            

พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการ

บริหารราชการไว้ว่า  “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์

ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ             

การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการ

ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ

ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                     

พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชน 

  เทศบาลต าบลบางปลาม้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน          

ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานให้บริการ               

จึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน                

จะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้มากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการ

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ใหก้ับประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบรกิารได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง 

  ๒.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้

  ๒.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้าน

การบริการประชาชนผู้มาตดิตอ่ขอรับบริการ 

  ๒.๔ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความ

โปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้  และผูท้ีม่าตดิตอ่ราชการกับเทศบาล

ต าบลบางปลามา้ 



๘๔ 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ  - ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

  ๕.๒  จัดใหม้กีารประชุมคณะท างานปรบัปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ 

  ๕.๓  จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและ

ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

  ๕.๔  ด าเนนิการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

   ๕.๔.๑  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบใหเ้ป็นปัจจุบัน 

   ๕.๔.๒  ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

   ๕.๔.๓  จัดท าเอกสาร/แผน่พับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

   ๕.๔.๔  จัดให้มีกล่อง/ตู้รบัความคดิเห็นของประชาชน 

   ๕.๔.๕  จัดท า/เตรยีมแบบฟอรม์ค าร้องตา่งๆ พร้อมตวัอย่างการกรอก

แบบฟอร์มทุกงานบริการ 

   ๕.๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ

ใหบ้ริการแก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ชว่งพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

   ๕.๔.๗ การมอบอ านาจการตดัสินใจ การอนญุาต การอนุมัตกิารรกัษาราชการแทน 

  ๕.๕ มกีารส ารวจความพงึพอใจของประชาชนตอ่การใหบ้ริการ 

  ๕.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อ

น าจุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการ

ใหด้ียิ่งขึน้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ ประชาชนไดร้ับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็และถกูต้อง 

  ๙.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได ้

  ๙.๓ มทีัศนคติ วิธีคดิ วิธีการท างานของบุคลากรค านงึถึงผลลัพธ์ ในดา้นการบริการ

ประชาชนผู้มาตดิตอ่ขอรับบริการ 

  ๙.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส

สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

 



๘๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๒๒  

การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติ  
 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินจิ และใช้อ านาจหนา้ที่ 

ใหเ้ป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี 

 

 

๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกบัการสั่ง อนุญาต อนุมตัิ  

ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบติัราชการ” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

   เทศบาลต าบลบางปลาม้า  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตาม

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ หน้าที่ตาม

พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๒ และหนา้ที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ

ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ

ฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหนา้ที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง

หัวหนา้หนว่ยงานระดับ ส านักกองและฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ

บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการ

ทุจริต ประพฤตมิชิอบ  ในการปฏบิัติราชการของเจา้หนา้ที่ ส่งผลใหร้ะบบการใหบ้ริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย          

ที่ก าหนดให้การปฏบิัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ

เพื่อให้เกิดประโยชนส์ุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เกินความจ าเป็น  ประชาชนไดร้ับการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการการ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส  

ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ

เทศบาล มาตรา ๔๘ สัตเตรส ก าหนดใหน้ายกเทศมนตรคีวบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ

ของเทศบาล  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสต ิ

นายกเทศมนตรี  มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งใน

การสั่งหรือการปฏิบตัริาชการของนายกเทศมนตรไีด้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาล

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มี

กฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มี               

ความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมมีาตรการ การมอบหมายอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลขึน้ 

 



๘๗ 
 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว             

เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ๒.๒ เพือ่ให้ประชาชนมีความพงึพอใจในการใหบ้รกิารจากหน่วยงาน 

  ๒.๓ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัตขิองผู้บริหารทุกระดับ 

  ๒.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการ

ทุจริตและประพฤตมิชิอบในต าแหนง่หน้าที่ราชการ 

๓. เปูาหมาย 

  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน

ราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรมีอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล

มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายใหห้ัวหนา้สว่นราชการ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ  - ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ 

ข้อบังคับและหนังสอื  ส่ังการ 

  ๕.๒ จัดท าหนังสอืแจ้งเวียนใหทุ้กส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ

แทนรับทราบและถอืปฏบิัติ 

  ๕.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

  ๕.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับ

มอบหมายในทุกเดือน 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

 ๙.๑ ผลผลติ มคี าสั่งมอบหมายงานใหผู้้ที่เกี่ยวข้องปฏบิัติราชการแทน จ านวนไมน่อ้ยกว่า ๔ ฉบับ 

 ๙.๒ ผลลพัธ ์

   - ประชาชนมีความพงึพอใจในบริการที่ไดร้ับอยู่ในระดับด ี

   - ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็น

ชอ่งทางแหง่การทุจริต 

 

 



๘๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๒๒  

การบริหารราชกาการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติรเพื่อปูองกันการทุจรติ 
 

๒.๔ การเชิดชูเกยีรติแกห่น่วยงาน/บคุคลในการด าเนินกจิการ 

การประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นที่ประจกัษ ์

 

 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกยีรติที่มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

โครงการยกย่องเชิดชเูกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤตปิฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์

๑. หลกัการและเหตุผล 

  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิง

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหา

มากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการ                     

ก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  

เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือ

ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความด ี เพื่อสง่เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดเีหลา่นัน้ให้ร่วมกัน

สร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนเป็นแบบอย่าง  เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคม

แห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา

สังคม สูค่วาม อยู่เย็นเป็นสุข 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑  เพื่อยกย่องเชดิชเูกยีรตแิก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มคีวามซื่อสัตย์สุจริต มคีณุธรรม จรยิธรรม 

  ๒.๒  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ

สาธารณะของท้องถิ่น 

  ๒.๓ เพือ่ยกย่องเชดิชูเกยีรตแิก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

  ๒.๔ เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มี

แบบอย่างที่ด ี อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจติส านกึใหส้ังคมตระหนักถึงคุณค่าแหง่ความดีมากยิ่งขึน้ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - มกีารยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี 

๔. พื้นที่ด าเนินการ   - พื้นที่เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  - จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่

ประพฤติปฏิบัตตินให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลต าบลบางปลา

ม้า  เว็บไซตเ์ทศบาลต าบลบางปลามา้  สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓– ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์   - จ านวนหน่วยงาน / บุคคลที่ไดร้บัการยกย่องเชิดชเูกียรต ิ

 



๙๐ 
 

 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๒๒  

การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติ  
 

๒.๔ การเชิดชูเกยีรติแกห่น่วยงาน/บคุคลในการด าเนินกจิการ 

การประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นที่ประจกัษ ์

 

 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกยีรติทีใ่หค้วามช่วยเหลือกจิการสาธารณะของท้องถิ่น 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

กิจกรรม “การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย การปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้หลักการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงทีด่ีและค านงึถึงการมสี่วนร่วมของประชาชน มาตรา ๕๐ (๙) ก าหนดใหเ้ทศบาลมหีน้าที่อื่น                  

ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน                  

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) ก าหนดให้

เทศบาล   มอี านาจและหนา้ที่สง่เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมี

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์ที่

จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่ในการ

ประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนใน

ชุมชน  ซึ่งคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา 

แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการ

บริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล  ในการด าเนินกิจการ

การประพฤตตินให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความชว่ยเหลอืกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

   ดังนั้น  เทศบาลต าบลบางปลามา้  จงึได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ               

แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏบิัติหนา้ทีจ่นครบวาระการด ารงต าแหนง่  

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ             

ปฏิบัติหนา้ที่เป็นกรรมการชุมชนมาดว้ยดี จนครบวาระการด ารงต าแหนง่  

  ๒.๒ เพื่อยกย่องเชดิชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์             

ตอ่สังคมให้มีขวัญและก าลังใจ 

 

๓. เปูาหมาย 

  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ              

ปฏิบัติหนา้ที่จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  จ านวน  ๕  ชุมชน 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - ในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 



๙๒ 
 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่  

  ๕.๒ จัดท าประกาศเกยีรตคิุณ 

  ๕.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกยีรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวที

ชาวบ้าน 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  -  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลสมัฤทธิ ์

  ๙.๑  ผลผลิต 

   - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบ                

วาระ ๔ ปี ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 

  ๙.๒  ผลลพัธ ์

   -  คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกยีรติมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับด ี

   -  มคีณะกรรมการชุมชนตน้แบบที่ด ีด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ                

ในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

 

 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๒๒  

การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติ  
 

๒.๔ การเชิดชูเกยีรติแกห่น่วยงาน/บคุคลในการด าเนินกจิการ 

การประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นที่ประจกัษ ์

 

 

๒.๔.๓ ยกย่องเชดิชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

กจิกรรม “เชิดชูเกยีรตปิระชาชนผู้ปฏบิตัติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส    

ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อน

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและ

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ                   

ซึ่งการเกษตร ในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม

สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร                  

พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 

ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง

เศรษฐกิจของประเทศ  ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะ

เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้   จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ  

เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พืน้ที่เล็กๆ ใหเ้กิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้

สารเคมีและสารพิษตกค้าง  ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญ

สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือ

จากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ครอบครัวอีกดว้ย 

  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม           

หลักเศรษฐกิจพอเพยีงเริม่จากการด าเนนิชีวติในครวัเรอืนเป็นล าดับแรก จงึได้ร่วมกับคณะกรรมการ

ชุมชนคัดเลอืกประชาชนที่ปฏิบัตตินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ า   

และต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้  และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้                      

อีกทางหนึ่ง   โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืช             

ฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง   ตลอดจน

สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จาก

กิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง  เพื่อเป็นตัวอย่างใหแ้ก่เกษตรกรได้นอ้มน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ                       

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาใชใ้นการด าเนนิชีวิตอีกดว้ย 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง

ใหแ้ก่เกษตรกรได้นอ้มน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และถ่ายทอดใหแ้ก่เกษตรกร 

 

 



๙๕ 
 

๓. สถานที่ด าเนนิการ 

  - ในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๔. วิธีด าเนินการ 

  ๔.๑  ประชุมคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  เพื่อคัดเลือก

ประชาชนที่ปฏิบัตตินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

  ๔.๒  มอบใบประกาศนียบตัร  

  ๔.๓  ประชาสัมพันธ์ผูไ้ด้รบัใบประกาศนียบัตรใหป้ระชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๘. ผลลัพธ ์

  ๘.๑ ท าใหป้ระชาชนได้เห็นตัวอย่างการด าเนนิชีวิตที่มแีบบแผน โดยใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชพี  

  ๘.๑ ท าให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร สามารถน าแนวทางกลับไป

ด าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติิที่ มติิที่ ๒๒  

การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจรติ 
 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรับแจง้หรือตรวจสอบพบการทจุริต 

 

 

๒.๕.๑ ด าเนินการให้มีขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสตัย์ สจุรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

และการบรหิารราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

 

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการ” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของ

ประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุ

ส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ

เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ

ภายในองค์กรที่น าไปสูก่ารปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม ค่านยิมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่

ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ

และการมีสว่นร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่ง

ที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

น าไปสูอ่งค์กรที่มคีุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวรว่มในการ

ต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต

และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” ที่ก าหนดดัชนใีนการประเมินการปฏบิัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่                  

การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานใหสู้งขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตาม

แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

  ๒.๒  เพื่อใหทุ้กสว่นราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยดึถือและปฏิบัต ิ

  ๒.๓  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รที่มีความโปร่งใส มคีุณธรรม 

 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - บุคลากรในองค์กรปฏิบตัติามเกณฑ์ตัวชีว้ัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ    

- เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 



๙๘ 
 

 

 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบตัริาชการของทกุส่วนราชการระหวา่งส่วนราชการกบั

ผู้บริหารท้องถิ่นที่มดีัชนีในการประเมนิการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  ๕.๒ รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏบิัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

  ๕.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ใหทุ้กสว่นราชการถือปฏบิัติ 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  - ท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อตกลง  และ

ด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

 

 

 

 

  

  

มิตทิี่ มิตทิี่ ๒๒  

การบริหารราชการเพื่อปอูงกันการทจุริตการบริหารราชการเพื่อปอูงกันการทจุริต  

  

 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรับแจง้หรือตรวจสอบพบการทจุริต 

 

 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ 

ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏบิัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครฐัและองค์กรอสิระ” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมาย                   

อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย   กลไกองค์กรอิสระ               

เพื่อตรวจสอบการใชอ้ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการ

ใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่น

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี

หนา้ที่ตรวจสอบองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี

หนา้ที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้า               

จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

  ๑) การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน 

  ๒) การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

ประจ าปี หรอืคณะท างาน LPA จังหวัด 

  ๓) การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  - (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ  - ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   - เทศบาลต าบลบางปลาม้า ให้ความรว่มมอืในการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 



๑๐๑ 
 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๒๒  

การบริหารราชการเพื่อปอูงกันการทจุริตการบริหารราชการเพื่อปอูงกันการทจุริต  

 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรับแจง้หรือตรวจสอบพบการทจุริต 

 

 

๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจา้หน้าทีท่ี่รับผิดชอบด าเนนิการให้เปน็ไปตามกฎหมาย 

กรณีมีเรื่องรอ้งเรยีนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรยีน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางปลาม้าว่าทจุริต 

และปฏิบตัิราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ               

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม              

จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  

ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ

สภานติบิัญญัตแิห่งชาต ิเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย

ส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ                

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิชิอบเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  ในการนี้เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับ             

เรื่องร้องเรียน กรณีมบีุคคลภายนอกหรอืประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า           

ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ           

ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน                

ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนใน            

การช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจ                 

ที่ตนมไีด้อกีทางหนึ่งด้วย 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลบางปลาม้า ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ๒.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

๓. เปูาหมาย 

  “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ า พนักงานจา้งของเทศบาล

ต าบลบางปลามา้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 



๑๐๓ 
 

 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามี

มูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรอืไม่ 

  ๕.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ กรณีมเีจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัตริาชการ

ตามอ านาจหนา้ที่โดยมชิอบ 

  ๕.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อ

เป็นหลักประกันและสรา้งความม่ันใจแก่ผู้ให้ขอ้มูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แกห่น่วยงาน 

  ๕.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผล และความคืบหน้าของการ

ด าเนนิการ ภายใน ๕ วัน  

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ตัวชี้วัด 

   -ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหนา้ทีท่ี่มกีารทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ผลลัพธ ์

   -ภาคประชาชนมบีทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างาน

ของเจ้าหนา้ที ่

 

 

 

 

 



๑๐๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๓๓  

การส่งเสริมบทบาทแลการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มะการมีส่วนรว่ม  

ของภาคประชาชนของภาคประชาชน  

 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพรข่้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนได้มสีว่นรว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้ทุกขั้นตอน 

 

 

๓.๑.๑ จัดให้มีศนูย์ขอ้มลูข่าวสารตามกฎหมายวา่ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น” 

 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติ

ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง

กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการตา่งๆ ของรัฐ 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  เทศบาลต าบล          

บางปลาม้า  จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้                      

โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบางปลาม้า  ให้บริการ ณ ส านักงานเทศบาล                  

ต าบลบางปลาม้า  โดยมีงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่

ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่                         

ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา

ประโยชน์ของตนตอ่ไป 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอันเป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง  

  ๒.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบางปลามา้  จ านวน  ๑  แห่ง 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  (ภายในส านักงานเทศบาล

ต าบลบางปลามา้) 

 

 



๑๐๖ 
 

 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ มกีารจัดตัง้ศูนยข์้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

  ๕.๒ มกีารแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบเป็นปัจจุบนั 

  ๕.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้ขอ้มูลครบตามรายการที่ก าหนด 

  ๕.๔ มกีารจัดประชุมใหค้วามรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ

การปฏิบัตติาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  ๕.๕ มกีารใหค้วามรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

  ๕.๖ มบีริการอินเตอรเ์น็ตส าหรับให้บรกิารประชาชนทั่วไป 

  ๕.๗ มกีารจัดเก็บสถิตผิู้มารับบรกิารและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - งานประชาสัมพันธ์ ส านกัปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  - จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๓๓  

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่ม  

ของภาคประชาชนของภาคประชาชน  

  

 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพรข่้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนได้มสีว่นรว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้ทุกขั้นตอน 

 

 

๓.๑.๒ มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกับการบรหิารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ การเงนิ การจัดหาพัสด ุการค านวณราคากลาง 

รายงานผลการปฏิบัตงิาน เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบ กฎขอ้บังคับ 

ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 



๑๐๘ 
 

กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการเงนิ การคลัง พัสด ุและทรพัย์สินของเทศบาล 

และการรับเรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกับการเงินการคลงั” 

 

๑. หลกัการและเหตุผล 

   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา 

๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น 

โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ  ซึ่งการบริหารงานราชการ

ในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการ

ส่วนท้องถิ่น ในดา้นต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความ

โปร่งใสตอ้งใหป้ระชาชนไดร้ับทราบข้อมูล ขา่วสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกัน                 

มใิหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

   ดังนั้น  เทศบาลต าบลบางปลามา้  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่

ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ

หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบางปลาม้าได้ง่ายและ

สะดวกมากขึน้ 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อเผยแพรข่้อมูลข่าวสารในการปฏบิัติงานใหป้ระชาชนได้รับรู้  

   ๒.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัตงิานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  ๒.๓ เพื่อเสริมสรา้งและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

  ๒.๔ เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ

การปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  - ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

 



๑๐๙ 
 

๕. วิธีด าเนินการ 

  - เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และ

การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับ

เรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลังแก่ประชาชน ตามชอ่งทาง ดังนี ้

๑) บอร์ดหนา้ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๒) บอร์ดประชาสัมพันธข์องเทศบาลต าบลบางปลามา้  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/

หมู่บ้าน 

   ๓) ประกาศเสยีงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่

   ๔) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลาม้า มเีจ้าหน้าที่ให้บรกิารประจ า

และให้ประชาชนสบืค้นได้เอง 

    ๕) ประกาศผ่านเวบ็ไซต/์เวบ็บอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มขี้อมูลผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลบางปลามา้ 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ   

  - (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - กองคลัง  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้

ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ท าใหล้ดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๓๓  

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่ม  

ของภาคประชาชนของภาคประชาชน  

 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพรข่้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนได้มสีว่นรว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้ทุกขั้นตอน 

 

 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ 

ที่เป็นประโยชน์กับการมสี่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา 

๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น 

โครงสร้าง    และการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่

ส าคัญและหลากหลาย” ขึน้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่

และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบางปลามา้ ได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ส าคญัและเข้าถึงง่าย 

  ๒.๒ เพือ่ให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลาย 

  ๒.๓  เพื่อใหป้ระชาชนหรือผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  มขี้อมูลประเภทตา่ง  ๆเผยแพร่ตอ่ประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึน้ไป 

๔. พื้นที่ด าเนินการ  พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  จัดให้มีขอ้มูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- แผนการด าเนินงาน   - แผนอัตราก าลงั 

- แผนการจัดหาพัสด ุ   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  - ข้อมูลรายรบัและรายจ่าย 

- งบแสดงฐานะทางการเงนิ  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 

- รายงานผลคะแนนการประเมนิมาตรฐานการปฏบิัตริาชการ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙.ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รบัการเผยแพร ่



๑๑๒ 
 

 

  

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๓๓  

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่ม  

ของภาคประชาชของภาคประชาชนน  

 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขข์องประชาชน 

 

 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ในการด าเนินกจิการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  

โดยเฉพาะการด าเนินกจิการที่จะมีผลกระทบต่อความเปน็อยู ่

และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

โครงการจดัประชาคมแผนชุมชน 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายใน                 

การบูรณาการกระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้              

ทุกหมูบ่้าน/ชุมชน  มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 

และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ อปท. น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลบางปลาม้า               

ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อน ามาบรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลามา้ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ รวมถึงการน าเข้าบรรจุ

ไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้จัดให้มี

โครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขึน้ 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า

แผนชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ๒.๒ เพื่อระดมความคดิเหน็และก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาของผู้น าชุมชน 

  ๒.๓ เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล 

  ๓.๔ เพื่อรบัทราบปญัหาและความตอ้งการที่แท้จรงิของประชาชน 

  ๓.๕ เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และ

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม 

  ๓.๖ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๕ ชุมชน            

ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของ

ชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาล 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 

  ๕.๒ ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเกบ็ข้อมูลพื้นฐาน 

  ๕.๓ ประสานวิทยากร และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ๕.๔ จัดประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจ 



๑๑๔ 
 

   

๕.๕ ด าเนนิการจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมลู, ท าการบันทึกและประมวลผล

ข้อมูล 

  ๕.๖ จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทปีระชาคมตามตารางที่ก าหนด 

  ๕.๗ จัดประชุมเพื่อพจิารณาร่างแผนชุมชน 

  ๕.๘ ประเมินผล และรายงานผลใหผู้้บริหารทราบ 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหม้กีารพิจารณารา่งแผนชุมชน  

จ านวน  ๕  ชุมชน ระหว่างเดือนมนีาคม – เมษายน  ๒๕๖๓ 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

  - งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและ

พัฒนาท้องถิ่น 

  ๒. ไดร้บัทราบปญัหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

  ๓. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปเีทศบาล 

  ๔. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 

  ๕. ประชาชนไดเ้ข้ามามีสว่นร่วมในการตัดสนิใจตามระบอบประชาธปิไตย 

  ๖. ประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจรติการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

โครงการการด าเนินงานศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกขเ์ทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ      

มีเปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ด้วยความรวดเร็ว                      

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็น

ศูนย์กลางที่จะไดร้ับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวย

ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงมีการจัดตั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนตา่งๆ 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ที่ และจะได้แก้ไขปัญหา

ได้อย่างถูกตอ้งหรอืน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  ๒.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลบางปลามา้ 

  ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

 

๓. เปูาหมาย 

  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

ร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี

คุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ  รวมถึง

ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ

บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

 

๔. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งเจา้หน้าที่ผู้รบัผิดชอบรบัเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข ์

  ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทกุข์/ร้องเรียน 

  ๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข

ปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 

  ๕.๔ แจง้ผลการปฏิบัตงิานใหผู้้ร้องทราบ 

 



๑๑๖ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี ้

  ๕.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

  ๕.๒ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐-๓๕58-8706 ตอ่ 0  

  ๕.๓ ทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

                      www.bangplama-sp.go.th  

๖. งบประมาณด าเนินการ 

  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๘. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

  ๘.๑ มสีถิตจิ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

  ๘.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องทีป่ระชาชนร้องเรยีน/ร้องทุกข ์

  ๘.๓ แจง้ผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรยีนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 
 

 

  

  

  

มิตทิี่ มิตทิี่ ๓๓  

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่ม  

ของภาคประชาชนของภาคประชาชน 

 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขข์องประชาชน 

 

 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรยีน/รอ้งทกุข์ได้โดยสะดวก 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

มาตรการ “ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรือ่งรอ้งเรียน” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  

ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ

สภานติบิัญญัตแิห่งชาต ิเม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย

ส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหน่ึงในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบรกิารใหด้ียิ่งขึน้ รวมทั้งเป็นช่องทาง

ที่เปิดใหป้ระชาชนไดม้สี่วนร่วม และไดร้ับบริการที่มคีวามเท่าเทียมและโปร่งใส 

   ในการนี้เทศบาลต าบลบางปลาม้า   จึงได้จัดท ามาตรการก าหนดขั้นตอน/

กระบวนการเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน

แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูา

ระวังมใิหเ้จ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรอืประพฤตมิชิอบนอกเหนอือ านาจที่ตนมีไดอ้ีกทางหน่ึงดว้ย 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อเป็นชอ่งทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

  ๒.๒ เพือ่ให้ประชาชนไดท้ราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  มชีอ่งทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 

 



๑๑๙ 
 

๕. วิธีด าเนินการ 

  จัดท าขัน้ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรยีนจากประชาชน ไดแ้ก่ 

๕.๑ กล่องรับความคิดเห็นตดิตัง้ไว้ ณ บริเวณจุดใหบ้ริการ เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕.๒ ผ่านเวบ็ไซต์เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

  ทุกส านัก / กอง เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน

การรับเรื่องร้องเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๓๓  

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่ม  

ของภาคประชาชนของภาคประชาชน 

 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขข์องประชาชน 

 

 

๓.๒.๓ มีรายงานหรอืแจง้เป็นลายลักษณอ์ักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/รอ้งทุกข์  

ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรือ่งร้องเรยีน/รอ้งทกุข ์

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

มาตรการ “แก้ไขเหตุเดอืดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม” 

 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางปลาม้า  เป็นส่วนงานที่มีอ านาจ

หน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเนน้การบริการใหป้ระชาชนอยูใ่นสภาพส่ิงแวดล้อมทีด่ีเอื้อต่อการ

ด ารงชวีิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมกีรณีการแจง้เรื่องราวหรอืรอ้งทุกข์อันมีลักษณะทีเ่กี่ยวข้องกับ

สภาพส่ิงแวดล้อมที่มีเหตุเดอืดร้อนร าคาญ เชน่ กลิ่นเหม็น เสยีงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

โดยเร็ว 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน

ร าคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

รวดเร็ว 

  ๒.๒ เพือ่เป็นการบริการประชาชนใหอ้ยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 

  ๒.๓ เพื่อเป็นการก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิงานของเจา้หนา้ที่ 

 

๓. เปูาหมาย 

  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นที่

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๔. วิธีด าเนินการ 

  ๔.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน

ร าคาญ (เจา้หนา้ที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

  ๔.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนทราบชอ่งทางในการแจง้เหตเุดอืดร้อนร าคาญ 

  ๔.๓ รบัแจง้โดยตรงหรือรบัเรื่องผ่านศูนยร์บัเรือ่งราวร้องทกุขเ์ทศบาลต าบลบางปลามา้ 

  ๔.๔ ด าเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะ

ผู้บริหารพจิารณาสั่งการเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 

  ๔.๕ แจง้ผลการปฏิบัตงิานใหผู้้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแตว่ันรับแจง้ 

 

 



๑๒๒ 
 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต ์๕) เฟสบุ๊ค  

 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๘. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

  ๘.๑ มสีถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน 

ท าใหเ้ห็นว่าประชาชนได้มีสว่นร่วมในการสอดสอ่งดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการ

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการสอดสอ่งดูแลการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

  ๘.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชน

แจง้เหตุหรือรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 

  ๘.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจง้ผลการด าเนินการใหผู้้รอ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๓๓  

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่ม  

ของภาคประชาชนของภาคประชาชน 

 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มบรหิารกจิการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๓.๓.๑ ด าเนนิการให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการจดัท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 
 

มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาม้า” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและ

โครงสรา้งขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

   ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบลบางปลาม้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

เทศบาลมีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  เทศบาลต าบลบางปลาม้า จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาม้า ขึน้ 

๒. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลาม้า ให้สอดคล้องกับ

ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

ก าหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาม้า  จ านวน ๑๑ คน 

๔. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีด าเนินการ  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาม้าบางต าแหน่งใน

ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง

ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาม้าแทน

กรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งทุกๆ ๒ ปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท า

แผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และขอ้ ๙ ที่ก าหนด 

๗. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหน์โยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลบางปลาม้า  เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบล                     

บางปลามา้ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาม้า ความต้องการของประชาคม

และชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญ                       

ในการตอ่ต้านการทุจริต 



๑๒๕ 
 

โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน                  

ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งใน

ชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการ

ท างาน เพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้าง

ภูมคิุ้มกันปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตาม

กระแสเงิน ท าใหชุ้มชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพ

ของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได ้และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค

ส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน 

ในปัจจุบันและปอูงกันปัญหาที่จะเกิดขึน้ในอนาคตได้ 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและ

ข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง

เหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและ

กล้าที่จะตัดสินใจดว้ยตนเองได้ 

๓. เปูาหมาย  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๔. วิธีด าเนินการ 

  ๔.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจาย

ข่าวและเสยีงตามสายในหมู่บ้าน 

  ๔.๒ ด าเนนิการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 

  ๔.๓ ส่งแผนชุมชนให้หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 

๕. ระยะเวลาการด าเนินการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  

๖. งบประมาณด าเนินการ  ไมใ่ชง้บประมาณ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลดั เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๘. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ ์

  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุน

สังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ 

รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านยิมที่ดใีหก้ับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นของตนเองได ้

 



๑๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๓๓  

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่ม  

ของภาคประชาชนของภาคประชาชน 

 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มบรหิารกจิการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดหาพัสด ุ

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามทีเ่ทศบาลต าบลบางปลามา้  ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริม

ให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตใน

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ

เทศบาลต าบลบางปลาม้า  อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบางปลาม้า ได้มี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่าน

การประชาคม) ใหม้สี่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ท า

หน้าที่อย่างถูกต้อง 

๓. เปูาหมาย  ตัวแทนประชาคมชุมชน ทั้ง ๕ ชุมชน 

๔. วิธีการด าเนนิการ 

  ๔.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาล

ต าบลบางปลาม้าอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบางปลาม้าได้มีกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดใหภ้าคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตอ้งไปมีสว่นเกี่ยวขอ้งกับเทศบาล 

ในหลายๆ ส่วน เชน่ ใหต้ัวแทนประชาคมมสี่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น 

เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

  ๔.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วย

การพัสดุ เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏบิัติไดอ้ย่างถูกต้อง 

๕. ระยะเวลาการด าเนินการ   ด าเนนิการทุกปงีบประมาณ 

๖. งบประมาณด าเนินการ   ไมใ่ชง้บประมาณ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๘. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

  ๘.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

  ๘.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วม

และตรวจสอบการด าเนนิงานของหน่วยงานทอ้งถิ่นของตนเอง 

 

 



๑๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๓๓  

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่ม  

ของภาคประชาชนของภาคประชาชน 

 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มบรหิารกจิการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๓.๓.๓ ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบลบางปลามา้” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ

ปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 

พัฒนา ขยายหรอืยุติการด าเนนิภารกิจตา่งๆ ของเทศบาลต่อไป 

   ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  เทศบาลต าบลบาง

ปลามา้ จงึได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้า มีการ

ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมนิผลการปฏบิัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติราชการ 

  ๒.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้า และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการ

ตามภารกิจของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

  ๒.๓ เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ    เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๖.๑ ประสานกับสว่นราชการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

  ๖.๒ จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 

  ๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนนิโครงการ 

   



๑๓๐ 
 

 

 

 

๖.๔ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ

ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้า (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว 

๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลดขีึน้เมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๔๔  

การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองการเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น  

  

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิก าหนด 

 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจดัท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดแูล 

 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ

เทศบาลต าบลบางปลาม้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลด

ความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายใน

นัน้ยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏบิัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่าง

เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด  โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการ

ตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร   เพื่อให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ

ภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 

ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

เป็นไปอย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

  ๒.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการ

บัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัตงิานของหนว่ยรับตรวจว่าเปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

  ๒.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนว่ยรบัตรวจว่าเพยีงพอ และ

เหมาะสม 

  ๒.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไป

อย่างเหมาะสม 

 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจา้งของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 



๑๓๓ 
 

๕. วิธีการด าเนนิการ 

  ๕.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  ๕.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค 

และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดย

ค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้ง

วิเคราะห์และประเมนิผลการบริหารและการปฏบิัติงานของหน่วยรับตรวจ 

  ๕.๓ ตรวจสอบการปฏบิัติงานเกีย่วกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ

ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย

ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ประหยัด 

  ๕.๔ สอบทานระบบการปฏบิัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอ้บังคับ ค าสั่ง

ที่ทางราชการก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และ

สอดคลอ้งกับนโยบาย 

  ๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมนิผล 

 

๖. ระยะเวลาการด าเนนิการ 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 

  ๙.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจา่ยเงินลดนอ้ยลง 

  ๙.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

  ๙.๔ ลูกหนีภ้าษีโรงเรือนและที่ดนิคา้งช าระลดนอ้ยลง 

 



๑๓๔ 
 

โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้

ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ภายในเก้าสบิวันนับจากวันสิน้ปีงบประมาณ 

  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบล

บางปลาม้า จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบล              

บางปลามา้   

๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบล                  

บางปลามา้ ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

  ๓. เพื่อรายงานการตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายในตอ่ผูก้ ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ ตามก าหนด 

 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๑. แตง่ตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

  ๒. แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดับหนว่ยงานย่อย 

  ๓. ผู้บริหารมหีนังสอืแจง้ให้ทุกส่วนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

  ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตามแบบ ปย.๒ 



๑๓๕ 
 

  ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์ กร 

ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และ

น าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดสง่รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

 

๖. ระยะเวลาการด าเนนิการ 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณด าเนนิการ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตงิานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

  ๓. เกิดประโยชนส์งูสุดตอ่องค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 
 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๔๔  

การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการการเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิก าหนด 

 

๔.๑.๒ มีการตดิตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผน 

การปรับปรุงหรอืบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลการตดิตามการปฏิบตัิ 

ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู้้ก ากับดูแล 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

มาตรการ “ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลบางปลาม้า” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวาง

ระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนนิกิจกรรม หรอืโครงการตา่งๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละ

หน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา

ทรัพย์สิน การปูองกันหรอืลดความผดิพลาด ความเสียหายการั่วไหลการสิน้เปลือง หรือการทจุริตใน

หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บังคับ และมตคิณะรัฐมนตรี 

   การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมี                   

และจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย  

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน                        

จงึได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร

จัดการความเสี่ยงไปด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรอืการทุจริตในหนว่ยรับตรวจ 

  ๒.๒ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหาร

จัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

  ๒.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้ เกิด

ประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล 

 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 



๑๓๘ 
 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบล

บางปลาม้า จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไป

ด าเนนิการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการตดิตามผลระหว่างปี 

  ๕.๒ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้า น าแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และ

รายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน

ราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

  ๕.๓ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางปลาม้า รายงานผลการด าเนินการ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการ

ตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

  ๕.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

ประชุมพจิารณาและประเมนิผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตล่ะส่วนราชการว่ามี

ความเพยีงพอหรอืไม ่หรือจะตอ้งด าเนนิการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

  ๕.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน                 

ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจาก                 

วันสิน้ปีงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไป

ด าเนนิการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  ๙.๒ มกีารติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน 

  ๙.๓ มกีารรายงานการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในตอ่คณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดนิผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 



๑๓๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๔๔  

การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองการเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น  

 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตัิ  

หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล 

เกี่ยวกบัการบรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลกูจ้าง 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมสีว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล 

เกี่ยวกบัการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจ

ขององค์กร  จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบ

และข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรอืหนว่ยงาน เพื่อให้มปีระสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ 

  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่น

ในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย

ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ต าบลบางปลามา้ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้

เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

  ๒.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การบรรจุแตง่ตัง้การโอน ย้าย 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีการ

ด าเนนิการดา้นการบริหารงานบุคคล 

๔. พื้นที่ด าเนินการ   - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีการด าเนินการ 

  ๕.๑ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 

ย้าย ตามกระบวนการ ดังนี้ 

       ๑) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล

บริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง  เทศบาลต าบลบางปลาม้าได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

       ๒) การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น                      

และ ก.ท.จังหวัดอื่น  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศ                         

เสียงตามสายภายในหมูบ่้าน 

       ๓) มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

       ๔)  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ เทศบาล                   

ต าบลบางปลามา้ 



๑๔๑ 
 

       ๕) ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็น

กรรมการ รวมถึงมกีารแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตัง้ 

       ๖) การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จังหวัด) ก่อน 

       ๗) ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลต าบลบางปลาม้า จะออกค าสั่ง

แต่งตั้งได้ตอ้งไม่ก่อนวันทีเ่ทศบาลต าบลบางปลาม้ารับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 

  ๕.๒ การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  ตามกระบวนการ ดังนี้ 

       ๑) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลบางปลาม้า ได้ด าเนินการตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

       ๒) มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะ

เลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

       ๓) มีการประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานอื่น  และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการ

ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

       ๔) มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลือ่นระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

       ๕) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผล

งานการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

       ๖) มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

       ๗) ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือ

ตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเองเห็นวา่ไม่เป็นธรรมได้ 

       ๘) การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน 

       ๙) ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลบางปลาม้า รับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 

  ๕.๓ การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

       ๑) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล

บริหารงานบุคคล ในการที่ เทศบาลต าบลบางปลาม้า ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสอืสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

       ๒) มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศ

เผยแพร่หลักเกณฑใ์ห้บุคลากรทราบ 

       ๓) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเ้ป็นไปอย่างยุติธรรม 



๑๔๒ 
 

       ๔) มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

       ๕) มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อ

สงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

       ๖) นายกเทศมนตรอีอกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนขัน้เงินเดือนและมีการตดิประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  งานการเจา้หนา้ที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  ตัวชี้วัด 

  - ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดย

พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแตล่ะระดับ 

  ผลลัพธ ์

  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อม

ทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๔๔  

การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัการเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น  

 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตัิ  

หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบรหิารงบประมาณ 

การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชนจ์ากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

กิจกรรม “การรายงานผลการใชจ้่ายเงนิให้ประชาชนได้รับทราบ” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง

ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

  ๒.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

  ๒.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการ

ปรับปรุงแก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต   - ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ   - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีด าเนินการ 

  จัดท างบแสดงฐานะการเงนิและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบาง

ปลาม้าภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นก าหนด  เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย

เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  - ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑  และด าเนนิการอย่างตอ่เนื่อง 

๗. งบประมาณด าเนินการ  - ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  - กองคลัง  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  ๙.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

  ๙.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนรว่มของประชาชนในพื้นที่หรอืผูร้ับบริการ 

 



๑๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

มิตทิี่ มิตทิี่ ๔๔  

การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองการเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น  

 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตัิ  

หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ และแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลบางปลาม้า จึงได้

ด าเนนิการสง่เสริมการมสี่วนรว่มของประชาชน  โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด

จ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น

คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึง

ประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถ

พัฒนาระดับการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึน้ เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่

การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด

จา้งของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

  ๒.๒ เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของ เทศบาลต าบล                       

บางปลามา้ใหเ้กิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

๓. เปูาหมาย   ตัวแทนชุมชนในพื้นทีเ่ทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๔. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

  ๕ .๒  จั ดท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา รจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ซึ่ ง ต าม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.

๒๕๕๓  มิได้ก าหนดให้มกีารแต่งตั้งให้มผีูแ้ทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง 

โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ตอ้งรว่มรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

  ๕.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

และตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

 



๑๔๗ 
 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

 

๙. ผลลัพธ์ 

  การจัดซือ้จัดจา้งของเทศบาลต าบลบางปลามา้ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน

ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๔๔  

การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองการเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น  

 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิน่ 

 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชกิสภาทอ้งถิน่ให้มีความรู ้

ความเข้าใจในการปฏิบัตหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบที่เกีย่วข้องได้ก าหนดไว้ 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

กิจกรรม “การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่ งต่อการพัฒนาทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น

ให้มคีวามพรอ้มที่จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแ้ก่ชุมชน  จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับ

การให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ เทศบาลต าบลบางปลาม้า ได้ด าเนินการ เพื่อให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อ

พัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามา

พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมคีวามเจรญิก้าวหน้า 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ให้มี

ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหนา้ที่ 

  ๒.๒ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

  ๒.๓ เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกสภาเทศบาล ได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปลามา้  

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  ทั้งในเทศบาลต าบลบางปลาม้า และหนว่ยงานที่จัดฝกึอบรม 

 

๕. วิธีการด าเนนิการ  

  ๕.๑ งานกิจการสภาเทศบาล ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาล

และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม

ประชุมสัมมนาแล้วแตก่รณี 

  ๕.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อสง่สมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนนิการจัด

ฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 



๑๕๐ 
 

  ๕.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการ

ฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตร ี

  ๕.๔ ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภา

เทศบาล และรายงานเสนอนายกเทศมนตรีต าบลบางปลามา้ทราบ 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  ๔๐,๐๐๐  บาท 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานกิจการสภาเทศบาล ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ผลลพัธ ์

  ๙.๑  สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจ

หนา้ที ่

  ๙.๒ สมาชกิสภาเทศบาลได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  

  ๙.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมาย 

 

๑๐. ตัวชี้วัด 

  จ านวนสมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปลามา้ ร้อยละ ๖๐  

ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๔๔  

การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองการเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น  

 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิน่ 

 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชกิสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 

ของฝุายบรหิารตามกระบวนการ และวธิีการที่กฎหมาย  

ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 
 

กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 

ของฝุายบรหิาร” 

 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  สมาชกิสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  ซึ่งเป็น

กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจใน

การบริหารปัจจุบันองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอสิระเต็มที่ในการด าเนนิงาน มงีบประมาณเป็นของ

ตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใหเ้ป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

นอกจากจะท าให้เทศบาล มบีรรยากาศการท างานแบบมสี่วนร่วมและมีประสทิธิภาพ  ยงัสร้างความ

นา่เชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาล และลดการทุจริต 

  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ให้มี

บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภา

เทศบาลในการเป็นหน่วยตรวจสอบ  โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการในการ

ด าเนนิงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบตังิานโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วย

ลดปัญหาการทุจริตได ้
 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑  เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ                

ฝาุยบริหาร 

  ๒.๒  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

  ๒.๓  สมาชกิสภาเทศบาล เข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากขึน้ 
 

๓. เปูาหมาย 

  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

 

๕. วิธีการด าเนนิงาน 

  ๕.๑ จัดท าคูม่อืระเบียบกฎหมายที่เกีย่วขอ้งเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลใชส้ าหรับการ

ประชุม 

  ๕.๒ แตง่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ 

เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการ

ประชุม การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

  ๕.๓ สมาชกิสภาเทศบาล ตัง้กระทูถ้ามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานกิจการสภาเทศบาล ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ผลลพัธ ์

  ๙.๑  สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน                    

ของฝุายบริหาร 

  ๙.๒  การปฏบิัติงานตา่งๆ มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ มิตทิี่ ๔๔  

การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการการเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น  

 

 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  

และบูรณาการทกุภาคสว่นเพื่อตอ่ต้านการทจุริต 

 

 

๔.๔.๑  ส่งเสริมให้มกีารด าเนินการเฝูาระวังการทุจรติ 

 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

มาตรการ “เฝูาระวงัการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   คอร์รัปช่ัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

หรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม  หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

หรอืพวกพ้อง ก็ถือวา่มีการกระท าคอร์รัปช่ัน การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

และสอดคล้องกับเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรร

มาภบิาลของหนว่ยงานภาครัฐ ทั้งนี ้เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและมีธรรมาภิ

บาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาล 

๒. วัตถุประสงค์  

 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝาูระวังการคอร์รัปช่ันของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  คณะกรรมการชุมชนหรอืตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๔. พื้นที่ด าเนินการ  - เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ เชญิคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ

คอร์รัปชัน่ 

  ๕.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการ

คอร์รัปชัน่ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๗. งบประมาณด าเนินการ  - ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ   - ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๙.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ันและสามารถ

ตรวจสอบการคอร์รัปชัน่ได้ 

  ๙.๒ มีการมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ

คอร์รัปชัน่ในระดับเทศบาล 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 
 

 

 

 

 

 

  

มิตทิี่ มิตทิี่ ๔๔  

การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองการเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น  

 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  

และบูรณาการทกุภาคสว่นเพื่อตอ่ต้านการทจุริต 

 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ตอ่ต้านการทจุริต 

 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 
 

กิจกรรม “การตดิปูายประชาสัมพนัธก์รณพีบเหน็การทจุริต” 

๑. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่าง

มาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมี

ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ใหเ้กิดการเฝูาระวัง ปอูงปรามการทุจริต ในรูปแบบการ

กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และมีส่วนร่วมในการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการปูองกันการทุจริต 

  ๒.๒ เพือ่แสดงเจตนารมณใ์นการแกไ้ขปญัหาการทุจรติ 

๓. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

  ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

๕. วิธีด าเนินการ 

  ๕.๑ ขออนุมัตจิัดท าปูายประชาสัมพันธ ์

  ๕.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

  ๕.๓ จัดเจา้หนา้ทีร่ับผิดชอบรับแจง้เหตุทางโทรศัพท ์

  ๕.๔ บันทกึเรือ่งร้องเรยีน รอ้งทกุข ์

  ๕.๕ เสนอผู้บริหารพจิารณาสั่งการ 

  ๕.๖ ด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขเรื่องทีไ่ด้รับการรอ้งเรยีน 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

  ๙.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

  ๙.๒ น าเรื่องที่ไดร้ับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 


